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Exekutiv sammanfattning 
Energibeskattningens successiva framvht med anpassningar till en bred flora av 
uppkommande problem har lett till en svfiroverskiidlig skatte- och avgiftsstruktur 
sorn khnetecknas av en hog grad av instabilitet och bristande effektivitet. Detta 
iir ett ska att fdrutsattningsl6st analysera en alternativ utformning. Det tryck som 
dmill laggs p i  energiskattesystemet dels frh vha  kontraktsmbsiga Ataganden 
inom EU dels fizln hojda ambitioner inom miljtipolitiken iir andra skitl till en 
genomgripande analys. 

Overvaganden i denna rapport har lett till slutsatsen att det vore motiverat att 
separera fiskal energibeskattning frh shdana itgiirder PA energiomridet som gfir 
ut pB att korrigera energipriserna fdr miljokostnader som marknaden inte sjtilv 
registrerar. Justeringar fdr sidana s.k. externa effekter syftar till att fdrmi fdretag 
och hushdl att ta hhsyn ocksi till dessa kostnader i sitt beteende. 

Tudelningen mellan fiskala och miljombsiga dimensioner skulle giira det mojligt 
att skapa en mer transparent och rationell energibeskattning genom att siirskilda 
instrument avdelades fdr respektive mil. 

Den linje som valts tir att fdreslii att fiskal energibeskattning borde ske med en 
bredbasig, viirdebaserad skatt pfi energikonsumtion, som utgfir med samma skatte- 
sats p i  alla typer av energi. Att skatten baseras p h  viirde innebiir att, utover det 
rena energiinnehfillet matt i kwh, ocksi andra egenskaper pii ett energislag be- 
aktas, exempelvis tillverknings- och distributionskostnader. 

Betraffande den fiskala energibeskattningen presenteras tvi alternativ. En variant 
tir en "dansk modell" med en separat konsumtionsskatt pB energi. Givet vissa an- 
taganden om miljoinslagens omfattning uppskattas att denna skulle utgi med 48 
procent fdr att ge de intlikter som idag kan karaktihiseras som genererade av fis- 
kala element. F6rutsattningen fdr denna skattesats iir att energikonsumtion Wen i 
fortsattningen ingh i momsens underlag. I bAda fallen baseras skatterna PA ener- 
gins viirde %re skatt vilket eliminerar effekter av "skatt-pbskatten". 

En m a n  variant vore att inarbeta den fiskala energibeskattningen i momsen. 
Under samma fdrutsattningar i ovrigt skulle detta innebiira att standardskatte- 
satsen skulle hojas till 30 procent med bevarande av de lagre skattesatserna. 
Hbned skulle alltsh konsumtion av energi behandlas likviirdigt med man 
konsumtion, vilket kunde vara iinskvtirt av principiella sktil. 

Det miljopolitiska inslaget innebiir att htgiirder mot konsekvenser av vkthusgas- 
utslapp fdresl5s ske s i  snart som mojligt via ett system fdr internationell handel 
med utsltippsratter fdr sildana gaser. Med avseende ph 6vriga extermeffekter 
avsth rapporten frh mer specifika bedomningar. Dock f r d o r s  den principiella 
synpunkten att negativa externa effekter skall motverkas med hjalp av ekono- 
miska styrmedel snarare h med Qsiska regleringar. 
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Miljoavgifter iir i princip ett bra instrument fdr att internalisera externa miljokost- 
nader via energipriserna. Dikf6r bor miljoavgifter kunna anviindas fdr att pB olika 
omrBden ersatta fysiska regleringar. Dtirmed skapas varaktiga incitament att 
d h p a  utslapp och fdroreningar. 
Utsikterna till internationellt samordnad bekhpning av de globala problemen 
med vkthusgaser torde vara viisentligt storre med flexibla mekanismer h via 
skatte-/avgiftsvapnet. Edarenheter fitin EU-debatten kring harmoniserad beskatt- 
ning av koldioxid ger en tydlig indikation om detta. DZirfor fdreslh att internatio- 
ne11 handel med utslappsratter f"ar avlosa avgiften PA koldioxid. 

En av slutsatserna i rapporten iir att det UT ekonomisk synpunkt vore btht i ett 
system for handel med utslappsratter om initial fdrdelning av ratterna kunde ske 
genom auktion, eftersom detta skulle ge lagre samhiillsekonomiska kostnader iin 
alternativen. Systemet borde omfatta alla viixthusgaser och handeln borde utfor- 
mas med niirmmt heltiickande anslutning av utsliippskiillor, vilket talar fdr en 
"upstream-losning" som med f"a aktorer begrhsar administrativa kostnader. 
Vidare borde man overvaga en adekvat siikerhetsventil i systemet, SA att risken fdr 
extremt hoga priser pB utslappsratterna (C02-priserna) kan pareras. Ett sAdant 
hogprislage skulle exempelvis kunna uppstA om den ekonomiska tillvkten blev 
hogre h beriiknat och =or skillnaden mellan ett fixerat utslappstak och faktiska 
utslapp blev storre h vad som fdrutsattes niir utsl5ppsmAlet fmtlades. 

8 



Del 1. Bakgrund - energibeskattningens 
m&l och medel 

lnledning 
Energibeskattningen stAr S o r  stora fiamtida utmaningar. Avreglerade energi- 
marknader, nya direktiv frh EU samt initiativ fir att hantera klimatfiigan 
kommer troligen att leda till betydande fdrihdringar av systemet. Spelnunmet fdr 
den svenska energibeskattningen minskar. Konkurrensneutralitet fdr fdretagen 
inom EU bor f"a verkningar p i  svensk energibeskattning. Detta p i  grund av regler 
sorn skall motverka differentieringar av nationella skattesatser i medlemsstaterna 
samt olika nedslittningsregler i medlemsstaterna. Oron fdr konsekvenserna av 
viixthusgaserna i atmosfsiren kan vidare leda till fdriindringar i C02 skatten. 

Samtidigt ser vi en odattande kritik mot det nuvarande systemet fdr energi- 
beskattning i Sverige. Man har pekat p i  problem i energiomvandlingssektorn for 
de stora energianviindarna och fdr hushillen. Systemets effekter kan enligt kriti- 
kerna ha pfiverkat resursutnyttj ande, internationell konkurrenskraft och ekonomisk 
tillvkt negativt. Detta skulle d i  innebiira lagre viilfsird fdr de svenska hushfillen. 

Trycket p i  den svenska energibeskattningen okar i takt med produktionsfaktorer- 
nas internationella rorlighet. Om det samlade skattetrycket pfi nikingsverksamhet i 
Sverige blir fdr hogt visar erfarenheten under senare 61- att nyinvesteringar i pro- 
duktion av olika slag i stlillet lokaliseras utomlands. En faktor av betydelse hsir iir 
energibeskattningen, liksom naturligtvis ocksi skatter p i  realkapital, humankapi- 
tal och entreprentirskap. 

Mgnga mBI 
Med energibeskattning menas i denna rapport skatt pfi energivaror som omsatts 
kommersiellt samt miljoavgifter eller grona skatter kopplade till produktion eller 
anviindning av energi. 

Dagens energiskattesystem har vuxit &am successivt under 1hg  tid. Det har 
anviints i fdrsok att uppnA en rad olika ma. Dessa har vwa t  over tiden. Vissa 
egenskaper i systemet som ursprungligen inriittades for ett specifikt ma har drojt 
sig kvar liven sedan maet tonats ner eller efterstravats med andra medel. Resulta- 
tet har blivit ett system besthende av en stor miingd parametrar. Ett sfidant system 
blir mycket khsligt fdr attacker fih olika intressegrupper. Vlil organiserade ssir- 
intressen kan driva igenom fdrudringar som gynnar dem sjiilva p i  bekostnad av 
att energibeskattningen sorn helhet blir alltmer svikadministrerad och ineffektiv i 
ekonomisk mening. 
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Ett siirskilt problem iir att man i nuvarande system, vilket ger betydande skatte- 
intiikter, blandar fiskala och miljopolitiska mill pti ett svAroverskAdligt satt. All- 
miinhetens vkande intresse fdr miljofitigor i fdrening med okande kunskap om 
energianvhdningens olika externa effekter har lett till politiska titgiirder fdr att 
skiirpa existerande energiskatter samt soka kompletterande medel. 

Eftersom underlaget for korrekt awagning av en miljopolitiskt motiverad Atgiird 
iir brisfsilligt fdreligger en uppenbar risk att en skattehojning av statsfhamiella 
skiil tas till i overkant. 

Ryckighet och instabilitet 
Antalet regelhdringar i energibeskattningen har varit mycket stort bara sedan 
borjan av 1990-talet. Dessa fdriindringar representerar den ekonomiska politikens 
reaktioner pti ptifrestningar som systemet utsatts fdr pit grund av iindrade om- 
viirldsbetingelser, ny information, ny teknik samt fdrbdrade viirderingar. 
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Diagram 1 Energibeskattningens instabilitet mlla: Industr 
t 
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Krbundet, 1996 

Systemets ryckighet och instabilitet kan delvis fdrklaras av att energibeskatt- 
ningen anvhds som en viktig offentlig finansieringsktilla. Inte siillan har energi- 
skatter h6jts fdr att mojliggiira siinkningar i andra skatter som utsatts fdr hArt 
tryck. 
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En del av instabiliteten har sina rotter i hur systemen reagerar pd svtingningar i 
vbldsmarknadsprisema pd energi. Svtingningarna i oljepriset b ett viilktint feno- 
men. Det & h& fidga om en blandning mellan cyklisk och storpolitiskt genererad 
instabilitet. N& energipriserna stiger snabbt uppstAr ett tryck pd politikema fib 
medborgarehaljare att vidta mottitgtirder (via SW skatt) som kan vara sv&t att 
hantera rationellt i en politisk process. 

En m a n  aspekt pd detta stabilitetsproblem iir att skatter som tas ut med kvantite- 
ter som bas, vilket varit fallet med de svenska punktskattema pd energi, dd och dd 
mdste justeras om deras reala innebord skall bibehtillas. Vid ofdrtindrade skatte- 
satser kommer annars i perioder av inflation skattesatsen som andel av priset Ere 
skatt pd energirdvaror att sjunka. Forr eller senare leder detta erfarenhetsmiissigt 
till uppjusteringar av skattesatserna. Diagram 2 illustrerar detta fdr olika delperio- 
der, t ex 1991-1993 fdr blyad bensin och diesel. Sedan 1994 har emellertid skatte- 
satserna pd energi och koldioxid varit indexreglerade, vilket fiam till 2000 ledde 
till en lugnare utveckling av de reala skattesatserna. Diagrammet visar ocksd att 
skattesatserna ofla har hdrats i stora sprhg som en foljd av policyforskjutningar. 

Diagram 2 Index av den reala skattekomponenten fir respektive energislag, 1995=100 

Index av den reala skattekomponenten for 
respektive energislag, 1995=100 
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En m a n  typ av instabilitet beror mer pfi fdrskjutningar i det svenska nziringslivets 
internationella konkurrenskrafl. Sfidana forhdringar kan fdrorsakas av en l h g  rad 
fundamentala faktorer pfi arbets- och kapitalmarknader och pfi de offentliga vd- 
fadsystemens effektivitet och generositet. Den a l b a  skattepolitiken samt 
graden av regleringar zir ocksfi viktiga. Vidmakthfillande av den relativa konkur- 
renskraften stiiller krav pfi successiv anpassning av delar av energibeskattningen, 
szirskilt dA det gdler belastning pfi olika produktionssektorer. Dessa fdrhdringar 
kan karaktiiriseras som orsaker till en strukturellt betingad instabilitet i systemet. 

Energibeskattningen phverkas ocksB av att ny information blir tillghglig. Detta 
kan gala ny kunskap om skadeverkningarna vid vissa typer av energianvhdning, 
d v s om s.k. externa effekter. Den nya informationen kan tiven avse nya metoder 
for att mata dessa skadeverkningar vilka kan oka eventuella miljoavgifters trm- 
siikerhet. Menjusteringar i energibeskattningen kan ofta hwora fiAn bdrade 
politiska viirderingar av olika energislags relativa fir- och nackdelar. Dessa om- 
viirderingar har sin grund i mer eller mindre viilgrundade t o e g a r  av ny infor- 
mation betriifTande energislagens tillgbglighet, kvalitet och siikerhet. Svensk 
energi- och miljodebatt visar flera exempel pB sfidana omvaderingar som of€a har 
drivits fiam av starka shintressen. 

Besvarande allokeringseffekter 
En ofta p8talad svaghet i energibeskattningen iir att den iir icke-neutral eller 
"orattvis" genom att den belastar energianvhdning och energiproduktion olika 
hhrt i olika verksamheter. Den resulterande styrningen av energiresursernas fir- 
delning torde endast delvis vara avsedd och tinskvzird. En utredning fib finans- 
departementet (Ds 2000:73) har pekat pB att dagens energiskattesystem bland 
annat ger upphov till foljande problem fdr industri-, vihne- och elproduktion: 

briinsle beskattas enligt olika principer vid v&me och elproduktion, 
briinsle som anvhds fdr vmeproduktion i industrin beskattas enligt andra 
principer iin om br-let i stiillet anvbts i fjiirrviinne- eller krafhiinnesektorn, 
obeskattad energi anvhds fdr icke avsedda tindam& 
tilta fdrbdringar i krafbihnebeskattningen har lett till att endast investeringar 
med mycket kort Aterbetalningstid genomfirs. 

Under nuvarande ordning liiggs merviirdeskatten ovanpfi den prisokning som 81- ett 
resultat av styckskatterna. Styckskatterna hdrar de relativa priserna jwort med 
de underliggande marknadspriserna. Denna effekt forstzirks n8.r momsen blhser 
upp priserna ytterligare. Effekten uppst8r trots att momsen uttas med en enhetlig 
procentsats pfi alla energivaror och W e d ,  tagen fdr sig, iir helt neutral. 

Effekter p& naringslivets internationella konkurrenskraft 
I en liten oppen ekonomi sorn den svenska kan de samhtillsekonomiska kostna- 
derna f i r  att hftlla hoga energiskatter pfi produktionen i fdrhfillande till vad som 
gtiller i konkurrentlhder bli mycket h6ga genom olika typer av struktureffekter i 
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ekonomin. Detta inneb% sv&righeter att beskatta energi som produktionsfaktor pb 
samma satt som energi fdr slutlig konsumtion. Detta sker inte heller i praktiken 
aven om nikingslivet fortfarande iir eilagt att betala skatt PA motorbrhlen samt 
koldioxidskatt och vissa miljoavgifier. Vidare pfifdrs b r h l e n  fdr viirmefiamstiill- 
ning full koldioxidskatt. 

De yttre fdrutsiittningarna fdr energibeskattningen iir i dag annorlunda iin fdr bara 
nAgot decennium sedan. En viktig faktor iir fiamvhten av en internationell mark- 
nad fdr elektricitet. Detta betyder att besluten om lokaliseringen av energipro- 
duktionen mer och mer kan separeras fih fiAgan om var konsmnenternahnderna 
iir lokaliserade. Forsorjningslaget for el fdriindras genom okad konkurrens och 
mojligheter till nettohandel over nationsgriinserna, vilket fdrutsatter tillracklig 
overfdringskapacitet samt att hemmamarknaden inte 8.r subventionerad. Detta 
skapar okad betydelse fir stabilitet i energibeskattningen eftersom fiAgan om 
energiproduktionens internationella lokalisering avgors av skillnaden i lonsamhet 
och stabilitet mellan olika liinder. 

Elpriserna best5ims pb marknaderna inom ett storre geografiskt omrAde &I tidi- 
gare. Detta begriinsar mojligheterna att beskatta elproduktion i Sverige h&dare iin 
vad som sker i andra Iiinder om man inte iir beredd att acceptera att den successivt 
15imnar landet. Om producentpriset pb el iir helt bestrimt pb en internationell (for 
n5irvarande nordisk) marknad kommer okade produktionsskatter att minska den 
svenska krafthdustrins lonsamhet och dess vilja till investeringar i Sverige. Skulle 
kraflproducenterna soka kompensera sig genom att hoja priserna skulle fdljden bli 
att elimport blev en lonsam verksamhet och att elanviindama istiillet fdr inhemsk 
produktion valde billigare, PA grund av lagre skatt, importerad el. 

Rapportens syften 
Ett fdrsta syfie med det den fdreliggande rapporten iir att analysera mojligheter att 
komma till ratta med systemets instabilitet. Det iir d h i d  en hypotes, som bekrs- 
tas i utredningen, att detta skulle kunna uppnh om man drog konsekvenserna av 
att nuvarande energibeskattning arbetar med tvb politiska huvudsyfien. Genom 
separera dessa dimensioner med avseende PA meilformuleringar och medelsval 
skulle politikens stabilitet och transparens kunna okas. 

For det fiskala meilet skulle vissa distinkta medel avdelas medan andra medel 
avdelades fdr att hantera energiproduktionens och energianvbdningens externa 
effekter. Att man g6r en markant distinktion mellan dessa mbl innebiir inte att 
medel fdr den ena typen av mid inte ocksb skulle ge sidoeffekter med avseende PA 
det andra midet. En miljoavgifi kan konstrueras sb att den ger vissa statsintilkter, 
men detta iir db inget m&l utan en sidoeffekt. Analogt kan en fiskal skatt leda till 
vissa miljoeffekter. 

Ett andra m e  med utredningen iir att analysera effekter PA energibeskattningen 
av den nya avreglerade marknadssituationen, som b1.a. inneburit etablerande av 
den nordiska elborsen Nordpool. I detta sammanhang beaktas aven konkurrens- 
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reglerna i EUs Romfordrag, som kan innebka forbud mot olika former av svenska 
skattedifferentieringar och som i princip forbjuder statsst6d. Dessa regler har ffitt 
ny aktualitet i energiskattesammanhang. Dessutom togs, i anslutning till Mineral- 
direktivet, ett beslut i mars 2001 med innebord att nedsattningar av energiskatt 
skall upphora fore utghgen av 2006. 

Aven miljoaspekternas vZixande betydelse har viktiga konsekvenser f i r  energi- 
beskattningen. Hittills har man i huvudsak sokt att strava mot de miljomassiga 
mAlen med metoder som mhte beskrivas som trubbiga och som i en del fall, som 
exempelvis med C02-skatten, kanske haft lika stor betydelse fdr statsbudgeten 
som fdr miljon. En inte orirnlig tolkning k att otydliga milj6mAl kan ha anviints 
som motiv for att hdla energiskatterna ph en hog nivh sh att de d m e d  kunnat 
leverera betydande i n w e r  till den offentliga sektorn. 

Ett tredje syfte Zir att i utredningen diskutera hur energisektorns externa effekter 
kan hanteras med miljoavgifier och andra ekonomiska styrmedel. Energibeskatt- 
ning har anvhts som ett medel i miljopolitiken, t ex som medel fdr att diimpa ut- 
slappen av koldioxid. For att uppnfi nu hogaktuella miljgmfil diskuteras ytterligare 
hojningar. I klimatkommittkns bethkande fih frr 2000 talades det om nka nog 
firdubblade nivBer av COZskatten for att nB de mal som uppstiilldes i utred- 
ningen. Detta kan vara en vansklig vag fir  ett enskilt land med energiintensivt 
producerande firetag i &d internationell konlcurrens. For att ge miljopolitisk 
effekt d s t e  nildigen en CO2-skatt tas ut i produktionsledet. Detta betyder att 
energianviindningens och energiproduktionens externa effekter kan behova hante- 
ras ocksB med andra medeliin miljoavgifker. F r d o r  allt skulle stora firdelar 
kunna uppds via internationellt samordnade aktioner. PA nationell och internatio- 
ne11 nivh diskuteras nu alternativa ekonomiska styrmedel i klimatpolitiken som 
handel med utslappsratter och andra s.k. flexibla mekanismer. Detta reflekteras 
ocksh i denna rapport. 

Rapportens disposition 

Utredningen avser sfilunda att visa PSI mojligheter att uppnfi en t inshad uppdel- 
ning av mhl och medel genom reformer av nuvarande energiskattesystem samt 
genom att utnyttja nya medel i miljopolitiken. Rapporten stravar till att ge ett 
sammanhbgande idbmassigt helhetsperspektiv pB energibeskattning och dwill 
relaterad miljtipolitik. Detdjutformningar av olika systemkomponenter och 
effektber-gar faller d m e d  utom ramen fdr denna utredning. 

I denna rapports forsta del behandlas energibeskattningens roll i energipolitiken, 
energiskatternas nuvarande struktur samt analyseras angivna mAl pfi omrhdet. 

D&efler fdljer ett mer teoretiskt avsnitt om ekonomiska effekter av energibeskatt- 
ning. Hk gors en viktig distinktion mellan skatter som tas ut i produktionen re- 
spektive i slutlig konsumtion. En lbare med mindre intresse f i r  teoretisk analys 
kan nbja sig med att skumma detta avsnitt. 
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Rapporten gfir sedan vidare med att behandla fiskal och miljopolitisk energi- 
beskattning i del I1 och del I11 respektive. De hogaktuella fi-Agestiillningarna kring 
vtixthusgaserna och siirskilt koldioxidutslappen behandlas i s&skilda avsnitt. 
Rapporten avslutas med en del IV som innehdler en sammdattning av teser och 
slutsatser. 

Energipolitik och beskattningens roll 
Energipolitiska fiAgestdlningar iir m d i g t  centrala i den politiska debatten. Hoga 
oljepriser och farhbgor fdr elbrist ger aktuellt briinsle i nutid. Miljopolitiska 
kopplingar till energiproduktion och energikonsumtion bidrar till att hoja intresset 
ytterligare. 

Som fiamgk av budgetpropositionen fdr 2001 bestZimdes inriktningen pb energi- 
politiken av en energipolitisk proposition fih vfiren 1997 (prop. 1996/97:84). 
Denna proposition var resultatet av 1997 ks s k energioverenskommelse mellan 
socialdemokraterna, centerpartiet och viinsterpartiet. Maen fdrblev ofdrhdrade i 
den energiproposition som presenterades av regeringen i april2002. 

Malen 

Ett fdrsta angivet m a  i propositionen var att trygga tillghgen pb el och m a n  
energi pb konkurrenskrafliga villkor i fdrh&llande till utlandet. God energitillghg 
iir en central forutsattning for gynnsam ekonomisk och social utveckling i landet. 
Men utbudet av arbetskraft, kapital och andra insatsvaror i produktionen itr minst 
lika viktigt. I princip iir utbudet av alla produktionsfaktorer n8got som kan och i 
huvudsak ocksA skots av samspelet mellan utbud och efterfrfigan pB marknaderna. 

Samtidigt itr det en realitet att det fdrekommer ekonomisk-politiska interventioner 
PA flera resursmarknader. I vilken utstrackning dessa faktiskt bidragit till att fdr- 
bgttra resurstillghgen fdr niiringslivet torde emellertid vara mindre klart. I sjiilva 
verket itr det motiverat att fiAga om inte flera motiv fdr energipolitiken har sin 
grund i att skatter och regleringar skapat sbdana effekter PA marknaderna att be- 
hov av justeringar har uppskltt fdr att inte resurstillghgen skall aventyras. 

Ett andra angivet m a  fdr energipolitiken har en miljopolitisk motivering. Detta 
mill innebiir att ”energipolitiken ska f i h j a  en effektiv energianvhdning och en 
kostnadseffektiv svensk energiforsorjning med IAg negativ pAverkan pB hiha, 
miljo, klimat samt underlath omstlillningen till ett ekologiskt uthdligt samhiille”. 

Detta md  besth av t v A  komponenter, varav den forsta talar om olika aspekter pB 
effektivitet i energisektorn. kerigen finns det anledning att ifibgasatta om poli- 
tiska Atgiirder verkligen kan Astadkomma fdrbattringar i fdrhAllande till en mark- 
nadslosning diir marknadspriser, som ofta itr internationellt best&nda, styr resurs- 
anvhdningen. Dessa priser ger signaler med mycket stort informationsinnehhll 
till aktarerna PA marknaderna. 
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Den andra komponenten i detta delmAl har vad man sammanfattande kan kalla en 
miljoorienterad motivering. Med hzinsyn till att energianvhdning leder till vissa 
samhlillsekonomiska kostnader som inte reflekteras i de olika energislagens 
marknadspriser f m  h& en rationell grund fdr ekonomisk politiska ingrepp. 
Dessa borde emellertid i princip vara strhgt kopplade till de skadeverkningar som 
energianvhdningen skapar. I verkligheten arbetar energipolitiken ibland med SA 
grova medel att detta inte blir fallet. Resultatet blir att marknadspriserna pAverkas 
i lhgt  storre utstrackning &I vad som vore motiverat av milj6politiska skill. 

Ett tredje m a  fdr energipolitiken, enligt Budgetpropositionen 2001, besth i att 
fi&nja ett energi-, miljo- och klimatsamarbete i Ostersjoregionen. Ett led i detta 
innebk stod till lhder i det tidigare Ostblocket i deras arbete med att sada upp 
och modernisera energisystemen. Analytiskt k detta mAl n h a s t  att se som ett 
underm5l till miljom&let eftersom det galler kihsiikerhet och battre yttre miljo fdr 
alla Ihderna runt bstersjon, inte minst Sverige. 

Medlen 
I den offentliga sektorns arsenal av medel fdr att driva energipolitik ingfu: skatter, 
subventioner och regleringar. 1997 hs energioverenskommelse sager i ett fdrsta 
stycke fdljande om energibeskattningen (citerat fib Ds 2000:73): "Energibeskatt- 
ningen skall ge goda fdrutsattningar for den svenska industrins internationella 
konkurrenskraft. Det skall vara lonsamt att investera i varu- och tjhsteproduktion 
i Sverige och det skall vara fordelaktigt att investera i ekologisk energiteknik, b1.a. 
effektivare energianvhdning. Produktionsskatten p i  k5imkraft skall utformas 
enligt dessa principer." 

Dessa formuleringar kan verka forbryllande. Hur skulle Sveriges jworelsevis 
hoga energiskatter kunna forbattra industrins konkurrenskraft i fdrhalande till 
utlhdska konkurrenter? Men tanken iir nog att speciella villkor kravs fdr den 
konkurrensutsatta sektorn givet att generellt sett skattesatserna & hoga PA energi. 

Eftersom Sverige har rorlig viixelkurs, iir det dock tveksamt att tala om "svenska 
industrins internationella konkurrenskraft" utan man borde i stilllet referera till 
enskilda energiintensiva svenska firetags konkurrenskraft. Energiskatterna an- 
viinds i Sverige till att finansiera en betydande del av den offentliga sektorn. I den 
m h  dessa skatter belastar niiringslivet uppsthr konkurrensproblem for enskilda 
producenter, och storst problem fdr dem med energiintensiv produktion. Men 
iiven andra Ihder anvhder sig av skatter pA energi. Generellt sett & emellertid de 
svenska energiskattesatserna hoga vid internationella j Worelser. Det har &for 
blivit ett viktigt inslag i den svenska energipolitiken att med olika justeringar, 
skattedifferentieringar och nedsattningar, dtimpa belastningen PA den energiinten- 
siva industrin. Detta illustreras mycket tydligt i de senaste hens skattepolitik och 
& en orsak till den kritiserade instabiliteten. 

I ett andra stycke sager energioverenskommelsen att: "Beskathlingen bijr ge driv- 
krafter for hushfillning och konvertering till fdrnybara energislag, samtidigt som 
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den inte skall pftverka industrins internationella konkurrenskraft negativt. Be- 
skattningsreglerna bor f r h j a  elproduktion med fdrnybara energislag. Natur- 
gasens miljofdrdelar jiimfdrt med kol och olja skall beaktas.” 
Dessa formuleringar kan tolkas som ett uttryck fir  en misstro betrwande den pri- 
vata sektorns firmfiga att svara fdr en god fiamtida energifdrsorjning. Bakom 
uttryck som att ”ge drivkrafter” och ”f ihja” torde det ligga idCer om att subven- 
tioner eller skattelindringar skulle vara behovliga fdr att garantera vfir fiamtida 
energifdrsorjning. En alternativ ansats vore emellertid att politikerna hiir fokuse- 
rade pB den miljopolitiska dimensionen och sokte enas om att vad man iir Ute efter 
att uppnB 5ir miljopolitiska ma, snarare sin nBgot slags oklart definierade SA kal- 
lade energipolitiska mfil. Diskussionen skulle dB kunna fokusera pfi utformning 
av miljoavgifter eller alternativ som handel med utsliippsratter. 

Energibeskattningens struktur och utveckling 
Energi, som upptrader i kommersiella former, utsatts fdr hog beskattning i 
Sverige. Som fiamgAr av Tabell 1 iir de samlade energiskatterna som andel av 
energipriset fdre skatt (“skattekilarna”) mycket hoga fdr hushhllens energianviind- 
ning.’ Skattekilen iir siirskilt hog fdr blyad och oblyad bensin, d& den ligger pfi 
n ivh  200-250 procent. I dessa siffror ingfir ocksB momsen. 

Aven fdr iivriga energislag diir hushBll kan upptrada som slutanvzindare anger 
tabellen skatt inklusive moms. Betrmande bensin iir skattekilen mycket hog 
ockd i andra liinder med undantag fdr USA. Det fiamgfir vidare att man av miljo- 
skiil satt skatten hogre pB blyad tin pB blyfki bensin. Den svenska beskattningen av 
diesel for hushilllsbruk (d v s inklusive moms) ligger enligt denna statistik snarast 
nBgot under den i andra Iiinder. For eldningsolja (Eol) ligger B andra sidan hus- 
hfillens skattekil i Sverige (och Danmark) lhg t  over vad som giiller i andra 15inder. 

Det bor fiarnhdlas att internationella jworelser av detta slag b6r tolkas med viss 
fdrsiktighet. I vissa liinder fdrekommer exempelvis rabattsystem vilka inte kom- 
mer till uttryck i de registrerade priserna, i mdra fdrekommer olika typer av ned- 
sattningar av skatterna. Dessa rabatter och nedsattningar utgor ocksB skiilet till att 
mhga  rutor iir tomma i tabellen. 

’ Detta iir &mu en illustration av att beskattningen successivt flyttar over fian intemationellt rtirliga 
skattebaser till i Sverige mera ortirliga (jmf fastighetsskatten). 
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Tabell 1 Internationell jiimmrelse av energiskatt i procent av pris pA respektiie energislag 

KMw: &WD/IEA 1116, 2 O O O ~ h  2001 
n.a:ml availoblr x:mn appHdle 

I dm unprungligr kUlM OECDllw anger skutentsemi (1) i proant i v  pris inklusive skatt p i  respektive energislag. I tabella w i n  anges sk.tteratsernl(t*) som pislagsprocat pa pris fore slutt, d v a 1’- (t/(l-t))-lOO. 
Genom att skatIebeloppe( danned inte ingAr i nmnaren MAlls en skarpare bild av skattebiklen. 
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Energ i bes kattningens strulctur 
Skatterna pfi energi har hojts i betydande omfattning under 1990-talet. Detta 
fiamgh av Tabell 2 som visar att detta i synnerhet giiller for den "grona" skatten 
p4 koldioxidutslapp. Okningen iir ett uttryck fdr en ambition att ge energibeskatt- 
ningen en mer miljovhlig profil. Aven energiskatten pil elkraft, vilken i huvudsak 
belastar hushhll och offentlig verksamhet som inte k kommersiell, har okat kraf- 
tigt. Detta illustreras i Diagram 3 som ocksa visar den samlade utvecklingen av 
punktskatterna pB energi. Den moms som betalas p5 energikonsumtion ingh inte i 
diagrammets eller tabellens sifior? 

Tabell 2 InGkter fr3in energiskatterna, valda Hr. Mdkr, liipande priser 

Kiilla: Finansdepartementet 

Till en del k statens Bkade intWer fib energiskatte pfi el ett resultat av okad 
elkonsumtion. Men som fiamgslr av Tabell 3 har ocksil skattesatserna Gkat mycket 
kraftigt, en Brdubbling mellan 1995 och 200 1 fih 9 till 18,l ore per kwh. For 
2002 fdreslh regeringen i budgetpropositionen en ytterligare okning till 19,8 ore 
per kwh. 

En utfirlig redogarelse f i r  utveckling av energimvhdnihg, energipriser och energiskatter 1975- 
1985 ges i K h a r c k  och Lundberg, 1997 
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Som fiamgh av Tabell 3 tir energiskattesystemet komplext och innehdler en lihg 
rad skattesatser (40 stycken i Energiskattelagen 1994: 1776). Till detta kommer att 
s k nedsattningsregler ingh i systemet. Detta har kommit att betyda att olika 
energianvtindningar och energislag beskattas mycket olika. Motiveringar fdr dessa 
skillnader varierar, men det torde inte vara d j h t  att anta att olika nedsattningar 
har uppsttitt f i r  att skydda vissa verksamheter fdr effekterna av ett alhiint hogt 
energiskattetryck. Nedsattningarna har pB senare tid f3tt EU-kommissionens ogon 
pB sig, eftersom de snedvrider konkurrensen s&va inom som mellan liinder och 
d m e d  i princip bryter mot Romfdrdragets fdrbud mot statsstod. Sverige har 
d m e d  utsatts fdr ett tryck att eliminera dessa nedsattningar. 

1 +- Energiskatt totalt 

+ Koldioxidskatt totalt 

6Energiskat t  pa el 

* Energiskatt fossila 
bl"dnslen 

Diagram 3 Intilkter f d n  energiskatter 

Strukturen p& differentieringar och nedsattningar kan sammanfattas som fdljer: 
Energiinputs till elproduktion zir undantagen fitin energi- och koldioxidskatt. 
Energiinsatser vid industriell produktion zir undantagen fi.h energiskatt men 
beskattas med 30 procent av COZskatten (tidigare 50 procent), d v s fitin den 
1 januari 2002 med 17,4 ore per kg C02. Nedsattningen 8.r tidsbegriinsad till 
utghgen av 2006, dessutom beroende av att den anses fdrenlig med EUs reg- 
ler om statsstod. (Energipropositionen 2001/02: 143, sid. 132). 
Vid kombinerad produktion av el och v h n e  beskattas energiinsatserna fdr 
vbneproduktionen med full energi- och C02-skatt. 
Ved, torv och andra biobrZinslen zir skattefiia. 
Kol till stiilverk och flygbensin till flygplan zir skattebefriade. 
En allmtin begr2bsningsregel fir energiintensiv produktion satter ner den to- 
tala energiskatten till 1,2 procent av f6rs5iljningsviirdet av foretagets produkter 
(0,s procent giiller f i r  vissa brhslen). 

I 

1990 1995 1997 1998 2000 2001 
Ar 
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Vad betyder differentieringarna? 
Ett satt att belysa effekterna av energibeskattningens differentieringar tir att analy- 
sera awikelserna fih en norm. Med tekniken att uppskatta vtirdet av skatte- 
awikelserna (tax expenditures i engelsk terminologi) soker man b e r h a  storleken 
pfi den transferering som vore nodviindig, om nedsattningen skulle slopas, for att 
kompensera skattebetalaren for vi-irdet av den fordel som nedsattningen innebtir. 

P 
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Tabell 3 Energiskattesatser 1995,2000,2001 och 2002 

F 1995 
Energiskatt I C02- 

2000 2001 
Energiskatt I C02- I Total eEnergiskatt I C02- 

2002 
Total Energiskatt C02- I skatt 

Total Total 

I Bensin MKl. kdl 4.0 1 4,62 
3121 

4Y5 
3039 2424 Diesel MK 1, 

h/m3 
Eldningsolja 
hushtill, kr/m3 
Eldningsolja 
industri, kr/m3 
Kolbrhslen, 
h/m3 
Kolbrhslen 
industri. kr/m3 

1442 982 

982 1559 

0 246 

1864 1527 

1949 6”’ 11058 11801 1:88 1:;; 
529 529 

221 5 2505 

534 + 
469 

539 246 

1099 1865 

469 

1622 

214 460 460 465 

1498 1725 
2223 Naturgas fordon, 241 792 1033 0 1039 1067 

1575 

1039 0 1067 

912 30 792 822 223 1144 

0 396 396 0 400 

16,2 0 16,2 18,l 0 

10,6 0 10,6 12,5 0 

1367 

400 
1404 

0 404 181 
kr/lOOO m3 
El s6dra Sverige, 

I 

18,l 19,8 lo 19,8 

12,5 lo 14 14 397 
tirekwh 

Ktillor: Petroliuminstitutet och Finansdepartementet 



Finansdepartementet har ufort sidana b e r e g a r  fdr svensk energibeskattning 
(Prop 2000/01: 100, Vh? 2001, Bilaga 3). Resultatet ilterges hiir i Tabell 4 och 
Tabell 5 .  Som fiamgh uppgick den nodvhdiga kompensationen ir 2000 till hela 
32 mdkr. Detta utgor inte mindre h 60 procent av de inbetalade skatterna. 

BerWngarnas utfall iir starkt beroende av vilka jMorelsenormer som ansatts. 
For elbeskattningen anger finansdepartementet som norm den nivh som normalt 
detta iir betalades av svenska hushtill, d v s 18,l ore per kwh. For br5inslen utgors 
normen av skattesatsen pil bensin i miljoklass 1 , d v s 37 ore per kwh. Vi har h& 
inte anledning att ta stiillning till normernas rimlighet, eftersom syftet endast iir att 
illustrera en storleksordning. 

De nedsattningar som redovisas i tabellerna 5ir beriiknade netton, d v s de anger 
den transferering netto efter skatt som kravs fdr att kompensera energianvtindaren 
om nedsattningen skulle upphavas. En bruttoberhad transferering skulle inne- 
htilla den skatt som mottagaren skulle behova betala p i  transfereringen om en 
sidan verkligen betalades ut. 

For punktskatterna ”anses fdrekomsten av miljostyrande skatter och olika skatte- 
uttag beroende p i  tindamtil (t ex transport eller uppvhrming) eller utslappsgrad 
vara forenlig med normen. Den lagre koldioxidskatt som tillhpas fdr vissa delar 
av niiringslivet anses utgora en del av normen eftersom ett avskaffande av ned- 
sattningen skulle kunna leda till storre utslapp av koldioxid i omviirlden”. For 
sidana skatter p i  energi som f i h s t  infdrts av fiskala skal har normen av finans- 
departementet fdrutsatts innebiira att skatten skall vara proportionell mot energi- 
innehdlet. Detta innebiir att nedsattningen av energiskatten fdr industrin uppfattas 
som en skatteformh. 

Effekter av borttagande 
Silva1 OECD som EU har riktat uppmiirksamheten mot nedsattningar av detta slag 
och borjat stiilla krav pil att de bor s w a s .  I Normann et a1 (1999) diskuteras kon- 
sekvenserna fdr Sverige och omgivande ltinder av att nigra av skatteawikelserna 
avseende energiskatterna elimineras utan att de formella skattesatserna s h k s .  Det 
studerade omridet tir effekterna pil elproduktion i kolkondensverk och spridnings- 
effekter till andra verksamheter, f i b s t  papperstillverkning diir t v A  olika rivaror 
uppmiirksammas niimligen jungfrulig skogsrhvara respektive returpapper. Analy- 
sen omfattar s i d  industriella som miljomassiga effekter ph  sektorn och down- 
stream pil andra aktiviteter, 

Resultaten tyder PA att de globala miljoeffekterna av att slopa dessa nedsattningar 
iir osiikra medan de strukturella effekterna f i r  vissa nkingssektorer och regioner i 
Sverige kan bli mycket k5innbara under en anpassningsperiod. Dessa forhillanden 
utgor goda argument fdr en tiversyn av energibeskattningen d& ett mil skulle vara 
att undanroja behovet av nedsiittningar i vart fall inom beskattningens fiskala del. 
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Tabell 4 Skatteawikelser netto i energiskatten, mdrkr 

1998 
Energiskatt 
Skatt pd diesel 6,67 
Skattebefrielse for el- 

Skattebefrielse for briinsle- 
forbrukning vid bandriff 1,04 

ftlrbrukning vid bandrift 
Skattebefrielse inrikes sjtlfart 
Skattebefrielse ftlr bransle 
for inrikes luftfart 
Eiferbrukning i vissa 
Norrlandskommuner 
Skatt pd el for gas-, vatme- 
vatten och elftlrstijning 
Differentierat skatteuttag pB 
fossila banslen 
Skattebefrielse pB biobriinslen 
Halvt avdrag for energiskatt 
pB bransle 
Bansle som dtgdr vid 
produktion av elkraff 
BHnsle ftjrbrukning inom 
industrin, energiskatt 
Briinslef6rbrukning i vaxthus- 
och jordbruksnaringen 
Elforbrukning inom industrin 
Elforbrukning i vaxthus- 
och jordbruksnaringen 
Miljobonus for el producerad 
i vindkraftverk 

Summa 

0,08 
0,59 

0,53 

0,19 

3,57 
5,52 

0,17 

0,H 

1,79 

0.07 
8,16 

0,02 

0,051 

28,99 

1999 

6,96 

1,02 

0,08 
0,71 

0,56 

0,18 

3,33 
5,65 

0,16 

0,52 

1,75 

0,07 
8,07 

0,02 

0,06 

29.14 

2000 2001 

6,43 6,36 

1,08 0,97 

0,09 0,08 
0,71 0,65 

0,57 0,57 

0,17 0,17 

3,22 4,45 
5'7 7,58 

0,15 0,14 

0,43 0,48 

1,82 1,72 

0,09 0,1 
8,97 10.02 

0,16 0,32 

0,07 0,09 

29,66 33,7 

Anm. En skatteawikelse netto anger storleken pd den nettotransferering ( dvs efter skatt) som 
skulle kompensera ftlr awikelsens borttagande. 
Kalla: Finansdepartementet 
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2002 

6,51 

0,99 

0,09 
0,64 

0,58 

0,18 

4,46 
7,77 

0,14 

0,49 

1,79 

0,1 
10,17 

0,32 

0,12 

34,35 



Tabell 5 Skatteawikelser netto i koldioxidskatt och svavelskatt, mdrkr 

Koldioxidskatt 

Metallurgiavdrag 
Nedsettning av C02-skatt 
fllr industrin 
Skattebefrielse ftir inrikes 
luftfart 
Skattebefrielse fllr bandrift 
Skattebefrielse for inrikes 
sjtifarf 
Bransle som Atg& vid 
produktion av elkraft 

Svavelskatt 

Undantag frAn svavelskatt 
Undantag frAn svavelskatt 
for vissa transportslag 

Summa 

Anrn.: Se Tabell 4 
KBlla: Finansdeparternentet 

Angivna msl for en 

1998 

0,25 

0 2  

0,02 
0,15 

0,52 

1,33 

1999 

0,25 
o,i9 

0,02 
0,18 

0,51 

1,33 

2000 

0,25 
0 2  

0,02 
0,18 

0,42 

1,34 

2001 

0,25 

0 2  

0,03 
0,26 

0,s 

1,34 

2002 

0,25 
0 2  

O W  
0,26 

0,52 

1 , s  

2,47 2,48 2,41 2,58 2,61 

rgibeskattningen - en analys 
Detta avsnitt innehaler en diskussion av de mill som darts till fbrmh fir  
beskattning av energi. Det fiskala mfdet, miljom5let och energipolitiska ma 
diskuteras i denna ordning. 

Det fiskala mHlet 
Den offentliga sektom anviinder sig av mbga olika skatter fbr att bereda utrymme 
fir sin verksamhet. De flesta skatterna tas ut p5 olika punkter i inkomsternas 
kretslopp mellan skilda akt6rer i ekonomin. Vissa skatter tas ut PA hushfill, andra 
PA foretag. I en del fall baseras skatterna PA inkomster fih arbete och kapital, i 
andra fall PA utgifter fdr konsumtion och investeringar. NAgra skatter tir generella 
i den meningen att de acker ett brett spektnun av varor eller tjhster. Andra skat- 
ter 5ir selektiva och tas ut som punktskatter PA varor och tjiinster. Forutom energi- 
skatter giiiler detta skatter PA alkohol och tobak, se Tabell 6. 
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Tabell 6 Skattestrukturen 2001 

Kllla: Riksrevisionsverket 

En fiskal skatt bor ha en bred och stabil bas, den b6r ge SA liga allokeringseffekter 
som mojligt, den b6r vara fdrdelningspolitiskt transparent s m t  aven vara latt- 
adminisherad? 

Det som giort energi s% tacksam som skattekiilla fdr staten iir sannolikt dess ka- 
raktsrs av nodvhdighetsvara. Detta inneb& att efterfi-ligans kiinslighet fdr prishoj- 
ningar & begrhsad, efterfkigeelasticiteten lir 1Bg. Detta betyder att energisektom 
och d% saskilt hushilllens energikonsumtion uppfattats som en sziker och uthilllig 
bas fdr beskattning, vilken dessutom inte varit siirskilt svAr fdr myndigheterna att 
hantera administrativt. 

Det iir naturligtvis en viktig friga huruvida ett system med punktskatter PA energi 
verkligen kan generera sina inWer till staten till lagre samhiillsekonomisk kost- 
nad 2in exempelvis en hojning av momsen eller inkomstskatterna som drar in 
samma belopp. Hur utfallet skulle bli torde PA ett vZisentligt satt bero p5 detaljerna 
i utformningen av respektive system, i vart fall betriiffmde energiskatterna och 
inkomstskatten. Aven om en sBdm jworelse  skulle utfalla negativt fdr punkt- 
skatterna pi% energi kan de b d i  ha Gtt hbga  kvar W r  att man i ett hogskatte- 
samhiille kan behova anvhda sig av flera olika skattebaser fdr att inte skattesatsen 
pB en enskild bas skall bli fdr alltfdr hog. I ett senare avsnitt kommer energi- 
skattemas allokeringseffekter att belysas. 

Se vidare exempelvis Normann, 1977. 
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Undersokningar som gjorts av energiskatternas fdrdelningspolitiska verkningar 
tyder pB att de har en regressiv inverkan pfi fdrdelningen av inkomster mellan 
individer och hushdl (STEV 1988, OECD, 1995). Inneborden zir att energiskatten 
som andel av inkomsten tenderar att sjunka med inkomstens hojd. En proportio- 
ne11 inkomstskatt fdr fysiska personer har sannolikt en mer neutral verkan pfi in- 
komstfordelningen och skulle dtirfdr, om detta vore det enda viktiga, vara att 
fdredra. 

MiljomSlet 
Syftet med skattevapnet i miljopolitiken tir att konstruera incitament fdr energi- 
producenter och energianvhdare att d h p a  negativa miljoeffekter av sin verk- 
samhet. Men skattevapnet kan Iatt bli trubbigt. Enligt OECDs definitioner zir en 
skatt en obligatorisk betalning till den offentliga sektorn som inte motsvaras av en 
motprestation direkt kopplad till betalningen4. Men en "miljoskatt" utan koppling 
till den negativa externa effekt man vi11 bekhpa zir inte vad man efterstravar i 
miljopolitiken. Detta har lett till argument fdr miljoavgifter, dzir iddn kan sagas 
vara att de som betalar avgiften koper sig en ratt att anvhda sig av miljon pa ett 
visst satt. Man satter ett pris pfi miljci. 

For miljoavgifter bor principiellt den budgetmlissiga inmseffekten fdr staten 
vara av sekundtir betydelse. I smlet fokuseras intresset pfi miljomlissig effektivi- 
tet, d v s i vilken grad miljomfilen uppnas (efficiency) och pfi styrmedlens kost- 
nadseffektivitet (cost effectiveness), d v s hur man n4.r mglen till Iagsta kostnad. 

En rationell anvhdning av miljoavgifter innebiir att man avpassar skatten sB att 
kostnaden for att anvhda ett energislag svarar mot hela den sarnhiillsekonomiska 
kostnaden fdr dess anvhdning. EnergibSirarens marknadspris anger dess alterna- 
tivkostnad vilken i fdrsta hand skall tackas av anvhdaren. Dhtover skall anvh- 
daren belastas med kostnaden fdr de externa effekter som genereras i anvhd- 
ningen. Detta betyder att samhiillets kostnader fdr olika typer av utslapp skall 
pWoras aktorerna, vilket i princip kan ske med en miljoavgift. 

I princip motiverar detta synsatt att en milj6avgifi skulle kunna differentieras t ex 
regionalt, eftersom de negativa miljoeffekterna torde vara beroende av faktorer 
som befolkningstiithet, markbeskaffenhet mm. Ett viilbekant exempel 5r att trafi- 
kens negativa externa effekter generellt sett zir storre pfi kontinenten 5x1 t ex i det 
glest befolkade Sverige. 

Miljsavgifter bor alltsfi awagas mot beriikningar av kostnaderna for de skador 
som orsakas av olika emissioner. Skattesatserna bor i princip sattas s& att de 
miljopolitiska marginaleffekterna blir signifikanta och d m e d  incitamenten till 
reduktioner blir tydliga (linkage-principen). Storleken pfi skatteintiikterna blir 
d m e d ,  som sagt, en underordnad fiBga i en sfidan enligt regelboken konstruerad 
avgift. Sjdva syftet zir ju att avgifien driver ner skattebasen. 

Se OECDs bligt utkommande Revenue Statistics 
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Rena miljoavgifter i denna strzinga mening iir b n u  relativt ovanliga i Sverige och 
utomlands. Svavelskatt, kvaveavgift samt rniljoskatt pfi inrikesflyg har emellertid 
drag av ~fidana.~ Enligt en vanlig, men kanske inte okontroversiell, uppfattning 
har COZskatten diiremot snarare karaktiiren av en "gron" skatt som kombinerar 
ett statsfinansiellt md med vissa miljopolitiska ambitioner. Visserligen ger skatten 
ett incitament att soka energibikare med lfiga nettoutslapp av koldioxid, men den 
stora volymen av fossila brbslen leder iindfi p i  kort sikt till betydande skatte- 
intmer, som ocksfi kan kalkyleras med relativt stor s&erhet Ar fib Ar. Bensin har 
exempelvis lfig efierfiigeelasticitet. Detta har gjort CO2-skatten till en betydelse- 
full och relativt stabil intdctspost i statlig budget. Detta har ocksfi utnyttjats fdr 
betydande hojningar av COZskatten inom ramen for vad som kommit att kallas 
"gron" skattevikling. Ett altemativ till miljoavgift som fdr niirvarande roner stort 
intresse i klimatpolitiken ik de flexibla mekanismer som innehdls i Kyotoproto- 
kollet. I rapportens senare del kommer dessa medel liksom klimatpolitikens m a  
att diskuteras mer ingiende. 

Klimatpropositionen november 2001 
I slutet av november 2001 av lmade  regeringen en klimatproposition, Sveriges 
klimatstrategi (2001/02:55). I denna satts maet att Sverige &am till 2010 (egentli- 
gen i genomsnitt 2008-2012) skall minska sina utsliipp av viixthusgaser med 4 
procent j M o r t  med 19906. Detta iir en skiirpning j w o r t  med klimatkommittths 
b e w a n d e  som nojde sig med att fdresld en minskning om 2 procent. 

Jsimfdrt med de krav som -1s p& landet for att EU skall uppnh sina Kyotofdr- 
pliktelser ik sklkpningen av mdet &mu mer betydande. Enligt overenskommel- 
sen i EU skulle nWigen Sverige j M o r t  med 1990 f3 6ka sina utslapp med 4 
procent. Detta beslut i EU grundades pfi fdrhdlandet att Sverige redan uppnfitt 
stora reduktioner i sina utslapp. S6.lunda var utslappen Ar 2000 nere pfi 1990-bs 
nivi. Med hzinsyn till att vh t  land fdrfogar over betydande s.k. sWor, exempel- 
vis stora skogar som absorberar koldioxid, skulle i sjava verket Sverige ha h a t  
f3 oka sina utslapp iinnu mer inom ramen fdr Kyoto-protokollet. 

Regeringens proposition, vilken & av strategisk natur, innehfiller inte fdrslag om 
hojda koldioxidavgifter eller handel med utsltippsratter. I sMlet presenteras en 
lista p i  itgiirder som omfattar information, klimatiitgiirder i lokala investerings- 
program, fihjande av altemativa drivmedel, fiiimjande av el fib fdrnybara 
energkillor genom siirskilda elcertifikat ("grona certifikat") samt inrattmde av ett 
milj6mdsrfid. 

Detaljer kring skattesatserna ges i Appendix. 
Koldioxid svarar &r 75 % av utsliippen av vilxthusgaser. 
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Energipropositionen, april2002 

I sin proposition 2001/02:143 om energipolitiken fiamhaler regeringen att 
Sverige skall vara ett monsterland betrmande uthdllig utveckling. Detta tar sig 
konkret uttryck i fdrslag till en fortsatt ambitios energi- och klimatpolitik. 

Man hdller sAlunda fast vid de bedomningar av mdl och medel som presenterades 
i klimatpropositionen. Detta betyder bland annat att man vi11 arbeta med selektiva 
dtgiirder i form av exempelvis produktspecifikationer och standardiseringar samt 
med olika typer av subventioner till kommuner. Man avser ocksd uppmana kom- 
munerna att uppratta egna Mimatma. 

Utover dessa medel fdreslds infiorande av elcertifikat och lhgsiktiga avtal som 
medel i energipolitiken. Vidare avser man att vidta forberedelser for en svensk 
tillhpning av Kyoto-protokollets flexibla mekanismer. Detta skall odatta sdval 
ett nationellt system fdr handel med utsliippsratter som anslutning till ett interna- 
tionellt sddant system. Aven projektbaserade mekanismer skall utvecklas. 

En betydande policyutmaning 
De mdl som formuleras i propositionerna iir striinga och kommer att stiilla stora 
krav pd de medel som anviinds. Det torde ocksd vara klart att ett uppfillande av 
mdlen sker till en samhdlsekonomisk kostnad. Det iir uppenbarligen en politisk 
fidga om balansen mellan m a  och kostnad iir acceptabel. Men d andra sidan iir det 
naturligtvis onskviirt att uppnd maen till sd ldg kostnad som mojligt och dWor 
blir valet av medel en viktig uppgift. 

BerZikningar som presenterades av Klimatkommitt6n kan hiir fi illustrera storleks- 
ordningen pd det aktuella policyproblemet. Denna kommittt? drog slutsatsen, ba- 
serat pd kalkyler utfdrda av Energimyndigheten och Konjunkturinsttutet, att en 
hojning av COZskatten frh nivh 37 orekg koldioxid 5.r 2000 till en nivd mellan 
110 och 125 orekg koldioxid &I- 2010 skulle bli nodviindig fdr att uppnd en 
minskning av CO2-utslappen med "blott" 2 procent. Detta motsvarar 253-287 ore 
per liter blyfii bensin, jWor t  med 146 6re idag (d v s 63 ore per kg CO2)'. 

Energipolitiska m5l- besparing, styrning och beredskap 
I den energipolitiska debatten sker kontinuerligt en j Worelse mellan olika ener- 
gislags relativa for- och nackdelar. Argumenten baseras pi3 en rad olika faktorer 
av vilka mhga  har en direkt miljopolitisk koppling. Men Wen rent energipolitiska 
argument har forekommit fih tid till man. 

En or0 fdr att energin skulle kunna bli en extrem bristvara med kraftiga prishoj- 
ningar som Eljd har exempelvis anforts som argument fdr att med skatter stodja 
en a l l m i  besparing av energi. En sddan debatt fdrdes under 1970-talet niir v&l- 
den drabbades av den fdrsta stora oljeprischocken. Mhga sdg denna prisokning 

'I Vid fdrbr3inning av bensin kommer kol att fdrena sig med syre i M e n  SA att det produceras 2,32 
kg C02 per liter bensin. 
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som en fdljd av en hotande brist pfi fossila energitillghgar. En moatgiird skulle 
dti vara att med energiskattehojningar stimulera till extra stort energisparande. 
Andra uppfattade situationen snarare som ett problem med kartellbildning bland 
oljeproducenterna. Aven detta anfdrdes dock som ett argument for allrnht ener- 
gisparande men ocksti som ett skiil att beredskapslagra stora mhgder olja. 

Det meningsllla i att med skattemedel stimulera till al lmb energibesparing har 
emellertid stark ifitigasatts med argumentet att en knapphetssituation automatiskt 
driver upp marknadspriserna. Detta leder i sin tur till lonsamhet fdr nya energislag 
och prospektering av mer mhtillgiingliga olje- och gasreserver. Motiv fdr energi- 
anvhdarna att oka sin hushhllning med energi uppstk diirmed utan att offentliga 
titgiirder skulle behovas. Eftersom tillghgen pfi fossila brhslen iir en global fitiga 
kan man ocksfi dra slutsatsen att isolerade nationella skattehojningar knappast iir 
menings fulla. 

Under det kalla krigets dagar uppstUdes beredskapsmhl fir energifdrsorjningen 
infor risken av eventuella avspiimingar. Denna typ av mill forstib-kes tidvis av de 
hot som utejordes av internationell kartellbildning pfi fiihnst oljemarknaden. Be- 
redskapsmhlen ledde bland annat till infdrande av siirskilda beredskapslagrings- 
avgifter. Dessa iir numera avskafTade och beredskapsmotiven i energibeskatt- 
ningen har alltmer kommit att tonas ner. En av orsakerna till detta iir att nya leve- 
rantorslhder fir  olja och gas har tillkommit vilket fdrsvagat OPECs maktposition 
pti marknaden. 

EU-kommissionens gronbok fih 2000 med titeln "Mot en europeisk strategi fdr 
trygg energifdrsorjning" aktualiserar igen aspekten med tryggheten i energifdr- 
sorjningen. Gronboken talar om att EU mhte styra sin utveckling pfi energiom- 
rtidet battre. Detta avses ske med lttgiirder sorn beror bfide efterfitige- och utbuds- 
sida. BetriifEande utbudssidan talar man om vikten av att analysera utvecklingen 
betrmande kiimkrafiens bidrag till energifdrsorjningen. Vidare vi11 man vad 
giiller olja, kol och gas overvaga fdrstiikning av strategisk lagring och planering 
for nya transportvagar. 

I diskussionen av fitgiirder pfi efierfifigesidan knyter man ihop fdrsorjningsfitigan 
med behovet att miljoanpassa konsumtionen. Detta iir logiskt eftersom oron fdr ett 
fdrsorjningsproblem iir kopplad till importerade energWlor med stora utslapp av 
vikthusgaser och andra emissioner. Niir man satter in fitgiirder, exempelvis miljo- 
avgifter, fdr att belasta anvhdarna med kostnaderna fdr dessa utslapp kommer 
priserna att stiga och efierfifigan minska.8 Som en konsekvens minskar anvhd- 
ningen av dessa importerade energikiillor, medan forskning kring och nyttjande av 
fornybara energislag stimuleras. 

En niiraliggande slutsats iir att argumenten for att med skattepolitiska medel 
f i h j a  en allmh besparing pti energi saknar b&kra€t. Allmiinhetens stod fdr 

~ 

Man noterar att grtinboken happast bertir handel med utsl8ppsriitter som miljtipolitiskt medel, 8 

trots att detta Brordas med kraft av vissa enheter i kommissionen. 
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denna typ av argument fdrefaller ocksii vara avtagande med hhsyn till tikande 
kunskaper om den varierande problembilden med olika energirgvaror och i en ny 
sikerhetspolitisk miljo. 

Omvht har energistyrningsmotiv formulerats till fdrmh f i r  ett gynnande av 
vissa energislag j w o r t  med andra genom siirskilda stimulanser. Ett exempel 2i.r 
att stodet till sii kallade fdrnybara energislag, som vindkraft och biobrhslen, iir 
relativt omfattande Hiir blir emellertid grhsdragningen mot olika miljopolitiska 
miil flytande. Detta illustreras av den nyligen fiamfdrda iden att man med elcerti- 
fikat (“grona certifikat”) som ett led i klimatpolitiken skulle stodja elproduktion 
med utnyttjande av fdrnybara energislag. Elcertifikaten kommer enligt riksdags- 
beslut 2002 att ersatta den subventionering sorn idag sker via direkta subventio- 
ner, d v s negativa skatter, till b1.a. vindkraft och biobrhslen? 

Man kan alltsii observera en tendens att allmiha energibesparingsma i energi- 
beskattningen har tonats ner bland politiker och andra engagerade. Den skatte- 
politiska styrning som faktiskt hdii sker motiveras pii andra grunder, vanligen 
miljoskd. Ett exempel iir att biobrhslen inte belastas med CO2-skatt dWor att 
det anses att utslappen vid deras forbrZinning motverkas av C02-fdrbrukning i 
vkande skogar och grodor, s k CO2-sSinkor. 

Det kan fdrefalla som om det fdreligger ett viktigt undantag fih ovansthende ten- 
dens att tiverge energistyrningsmiil i energibeskattningen, niimligen betraffande 
skatterna pii motorbrhslen. Hiir iir beskattningen vasentligt hogre &I i annan 
energikonsumtion. Det iir emellertid troligt att detta fdrhdlande uttrycker bMe en 
ambition att xninska konsumtion av motorbrthslen av miljSska1 och ett onskema 
om hoga skatteintiikter till staten. DWor har vi hiir snarare att gora med en kom- 
bination av det fiskala mdet och ett miljomiil. Bensinskatterna fk d-ed nhnast 
karakt2iren av ”grona skatter” - grona dWor att de har vissa miljoambitioner och 
skatter pii grund av den svaga kopplingen till emissionerna. 

Renodla funktionerna! 
Denna rapport soker visa att mycket vore vunnet i effektivitet i energibeskatt- 
ningen om man kunde separera fiskala element fih de miljsstyrande inslagen. 
Detta skulle ge en mer transparent miljo- och skattepolitik med okade mojligheter 
till miiluppfyllelse. Stravan skulle vara att de fiskala och miljtipolitiska maen 
hanterades med skilda medel. Nuvarande fdrvirrande sammanblandning skulle 
d-ed dhpas .  

Vindkrafi har hittills subventionerats via en milj6bonus om 18,16r&Wh men kommer enligt 
riksdagsbeslutet att fasas ut. Det nuvarande investeringsbidraget med 15 procent av 
investeringskostnaden och det s&skilda st6det till smiskalig elproduktion pA9 6r&Wh kommer 
att avskaffas. Biobriinslen iir befriade frh energi- och (202-skatter. Nya anliiggningar har 
dessutom kunnat fil ett investeringsbidrag som kunnat uppgA till 3 000 krkW installerad effekt, 
men med 25 procent av investeringen som 6vre grm. Aterigen torde man kunna beskriva 
motiven fdr dessa subventioner sorn milj6politiska snarare iin energipolitiska. 
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Ett fdrsta villkor fdr stabilitet i systemet iir att den ekonomiska politiken skiljer 
mellan fiskala och miljornibsiga dimensioner. En fdruts5ittning fdr att detta skall 
lyckas iir att man i energiskattesystemet anvisar olika, effektiva medel fdr respek- 
tive uppgift. En andra fdrutsattning iir att det sker en rollfdrdelning i den prak- 
tiska hanteringen av de medel som anvisas fir  de olika maen. 

Ett ska till varfdr uppdelningen iir ett nodviindigt villkor for okad stabilitet i ener- 
gibeskattningen iir att nya insikter betrmande styrkan i olika extern effekter 
viixer fiam samtidigt som det fms  ett behov att prova nya metoder fdr att hantera 
miljoeffekter i den ekonomiska politiken. Detta kommer sannolikt att leda till 
stora fdriindringar PA detta omrbde. Det blir db fdr det fdrsta viktigt att den finan- 
siellt tunga fiskala energibeskattningen inte onodigtvis &as in i detta. For det 
andra iir det angelaget att de miljiipolitiska Atgiirderna styrs av stabila och transpa- 
renta regler. Detta underlattar fdr fdretag och hushal att fdrstzl och anpassa sig till 
Atgtirderna, vilket haler ner miljopolitikens samhalsekonomiska och privat- 
ekonomiska kostnader. 

Miljoavgifter iir emellertid bara ett av flera medel i miljopolitiken. Hittills har 
regleringar varit det dominerande vapnet i den praktiska politiken. JWOrt  med ett 
ekonomiskt styrmedel som en miljoavgift har emellertid regleringar flera nack- 
delar. Ett potentiellt kraftfidlt styrmedel fir miljopolitiken som kommit att mota 
ett all bredare intresse iir handel med utslappsratter. Denna metod inneb& en tyd- 
lig marknadsstyrning av miljopolitiken. 

Sammadattningsvis kan det alltsh vara sv& att se mer iin tvb rationellt motive- 
rade mA1 fdr energibeskattning, nibdigen ett statsfinansiellt och ett miljopolitiskt. 
I det fdljande kommer rapporten att mer inghende behandla de ekonomiska styr- 
medel som kan anvhdas fdr att uppnA dessa bagge mftl var fdr sig. I appendix ges 
som bakgrund en teoretisk oversikt av de ekonomiska effekterna av en 
energ iskatt . 
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Del II. Den fiskala rollen 

Konsumtion som bas 
Det iir en naturlig utghgspunkt att diskutera energibeskattningens rationalitet 
utifrh de olika mfil som formulerats. Men det iir aven angelaget att betrakta ener- 
gibeskattningen utifrh mer traditionella skatteanalytiska kriterier. Ett ssldant kri- 
terium iir att en skatt vars uppgifi tir att bereda utrymme fdr den offentliga sek- 
toms verksamhet, en fiskal skatt, skall generera sina i n m e r  till SA lslga samhiills- 
ekonomiska kostnader som mojligt. Vi kan kalla detta f i r  ett generellt effektivi- 
tetsmAl. 

En tolkning av detta mAl, dock inte den enda, tir att skatten skall pslverka prisrela- 
tionen mellan olika varor, d v s relativpriserna, ssI lite som mojligt. Bakom denna 
tolkning ligger synen att man bsr undvika att stora de prisrelationer som s5itts pti 
marknaden, efiersom dessa relationer baseras pi3 ett rikt och mhgfacetterat in- 
formationsinnehfill fiamsprunget ur interaktionen mellan ett stort anta1 aktorer. 

En man tolkning, med ursprung i teorier fdr optimal beskattning, tir att varor och 
tjhster skall beskattas i omviind proportion till sin eftefislgeelasticitet. Varor diir 
efterfiggan relativt sett iir okiinslig fdr prisfdrhdringar bor alltsa med detta syn- 
ssitt belastas med hoga skattesatser. 

Det generella effektivitetsmHlet 
Energi iir en vara som anviinds dels som produktionsfaktor dels fdr konsumtion. 
Den skiljer sig d m e d  inte frh mhga andra varor och t jbter .  h d s l  beskattas 
energi enligt speciella regler. En viktig frslga fdr denna utredning iir att diskutera 
hfillbarheten i skaen fdr denna stirbehandling. I det fdljande berors tvsl aspekter pi3 
likformighet; i) mellan energivaror ii) mellan samtliga konsumtionsvaror. 

Konsumtionsbeska ttning 
For att beskatta konsumtion anviinder vi i Sverige mervtirdeskatten vilket innebtir 
att olika varor och tjhster i princip belastas med likformiga skattesatser. Innebor- 
den av detta $ir att relativpriserna inte pslverkas. I praktiien fdrekommer vissa av- 
vikelser frh den ideala formen, bland annat genom att skattesatserna inom mom- 
sen differentieras mellan olika grupper av varor. Grundprincipen iir emellertid, i 
Sverige liksom i andra OECD-liinder, att man anvwder en likformig beskattning 
av konsumtionsvaror". 

F r h  teoretiska utghgspunkter kan emellertid, vilket vi pipekat, principen om 
likformighet ifislgastittas. I teorin f i r  optimal varubeskattning hiirleds under vissa 
"ideala" fdrutsattningar slutsatsen att skattesatserna skall variera mellan olika 

lo Bland undantagen miirks fdrutom energi punktskatter pi3 akohol och tobaksvaror. 
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varor beroende p& deras efterMgeelasticitet. Ju lagre efterfiilgeelasticiteten lis 
desto mindre kommer eftedr5gan att pherkas av en skatt vilket betyder att 
skatteintiikten blir stabil frh denna vara. Den l&ga efterfiigeelasticiteten inneblis 
ocks& att den samhallekonomiska effektivitetsfdrlusten, dodviktkostnaden, blir l&g 
(Ramsey). 

Mot detta resultat, som hiirletts fdr en idealiserad marknadsekonomi, har det 
inviints att med beaktande av imperfektioner i verkliga ekonomier samt fdre- 
komsten av skatter p& inkomster och kapital kan en likformig konsumtions- 
beskattning med samma skattesats vara en battre losning ur allokeringssynpunkt." 
Ingen entydig slutsats kan dMor dras p& teoretiska grunder i valet mellan gene- 
rella eller differentierade skattesatser. 

Den differentiering som faktiskt fdrekommer i dagens konsumtionsbeskattning 
har inte alls sin grund i en generell princip att beskatta varor omvsint mot efter- 
fihgeelasticiteten. Bristen p i  relevant information om efterfi-Ageelasticiteter inne- 
blis sv4righeter att satta skattesatsen med precision och att d h e d  tilllimpa meto- 
den systematiskt. Den nedsatta skattesatsen p& livsmedel i momsen tyder snarast 
p& en fdrdelningspolitiskt grundad differentiering. 

En tilltalande egenskap med enhetliga skattesatser p& konsumtionsvaror lis att 
relativpriserna liimnas ofdrsindrade av skatten. D m e d  minskar risken fdr att den 
ekonomiska politiken ger upphov till olika misslyckanden (policy failures). 

Likformiga skattesatser kan ocksd ge en hogre stabilitet i systemet genom att vara 
mindre utsatta for trycket fih olika intressegrupper med siirintressen. Detta lis en 
viktig slutsats fib den s k public-choice teorin. 

Ett praktiskt argument till fdrmh fdr ett val av enhetliga skattesatser pB konsum- 
tionsvaror lis att de administrativa kostnaderna blir lagre dMor att man slipper ett 
antal avgrhsningar som latt skapar missfdrsthd och misstolkningar. 

Grupperingar som anser att det svenska skattetrycket lis fdr hogt skulle tillagga att 
en enhetlig skattesats filiigger politikerna en hogre disciplin i ett lage dlis skatterna 
b6r sinkas snarare iin hojas. Hojningar av en allmh konsumtionsskatt lis en 
mycket uppmlisksammad Atglisd som kraver noggranna motiveringar fdr att kunna 
genomfdras. 
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Om man betraktar energi som en vara bland andra i ett fiskalt sammanhang borde 
det inte finnas anledning att beskatta den annorlunda h andra varor. Men v d o r  
gors ett undantag fdr konsumtion av energi? Lilg efterfiilgeelasticitet p& energi- 
varor iir i och fdr sig ett skal f ir  hog skattesats ur fiskal synpunkt men d& borde 
logiken krava att den principen appliceras vidare. Det iir tydligt att principen att 
beskatta varor efier storleken PA deras efterfdgeelasticiteter inte tillhpas i 
Sverige. 

Det bor p&pekas att teorin fdr optimal varubeskattning analyserar skatter vilka iir 
relaterade till olika varors priser, d v s ad valorem eller viirdeskatter, och inte till 
kvantitetsbaserade skatter av det slag som dominerar svensk energibeskattning. 
Att koppla skattesatserna till kwh-innehill i olika energislag och energibiirare 
snarare iin till efierfiilgeelasticiteter representerar en helt annan filosofi, nbdigen 
att det skulle fmas ett generellt behov att forstaka de incitament till effektiv 
energianvhdning som ges av marknadspriserna. 

Rapporten kommer, efter en kritisk analys av metoden att lagga kwh-innehill till 
grund fdr beskattning, att fdreslA att den fiskala energibeskattningen laggs om till 
en viirdebaserad beskattning. Vi kommer diir att belysa s i l d  en reform som 
innebiir att energi siirbeskattas med en hogre skattesats $.in pil andra varor (en 
modifierad dansk losning) som ett alternativ diir fiskal energibeskattning helt 
integreras i momsen. 

Produktionsbeska ttning 
I fiilga om beskattningen av insatsvaror sker fih tid till annan ocksil en siirbe- 
handling av energi j w o r t  med andra inputs. Timmer, pappersmassa, malm och 
andra rilvaror och halvfabrikat punktbeskattas som bekant inte. Vilka motiv skulle 
dA fmas f i r  att punktbeskatta energiinsatser i produktionen? En uppenbar orsak 
iir miljoambitioner. Men om dessa kan skiljas ut och hanteras med milj6avgifier, 
fms det di3 nilgot annat motiv kvar? 

I produktionsteorin skiljer man pil prirniira produktionsfaktorer, arbete och kapital, 
samt PA insatsleveranser som kan vara rilvaror eller intermediaa varor. De inter- 
mediiira varorna har formen av olika typer av halvfabrikat och tir d m e d  resultat 
av tidigare insatser av arbetskraft och kapital. PA samma siitt iir rtivarorna utvunna 
genom att arbetskrafi och kapital har bearbetat dgon naturresurs, t ex mark, 
malrjrndighet eller vattenkraft. 

Alla skatter biirs till sist av eller en annan fjlsisk person genom att de belastar 
inkomster av arbete och/eller kapital eller deras anvhdning for konsumtion eller 
fdrmogenhets- uppbyggnad. Av detta fdljer att punktbeskattning av insatsvaror i 
produktionen iir en omotiverad omviig i beskattningen av fysiska personer. En 
omvag som dessutom leder till stthingar i resursallokeringen med minskad 
effektivitet i ekonomin s a t  till problem med internationell konkurrenskrafi. 
Svaret p& fiilgan om det finns nAgot fiskalt motiv att beskatta energi i produk- 
tionsledet iir dtirftir bestiknt nekande. 
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Omsorg om internationell konkurrenskraft manar ocksB till stor fdrsiktighet vad 
giiller n ivh  pB miljoavgifter pB produktionen. SBdana avgifter bar inte pBtagligt 
awika fiAn vad som giiller i omviirlden. 

Hur ornfattande ar produktionsskatteelernentet? 

Precisa data over energiskattebelastningen pB n&ingslivet iir inte tillghgliga fifin 
publicerade kallor. I en bilaga till finansdepartementets utviirdering av Skatte- 
viixlingskommitt6ns rapport (Ds 2000:73) presenteras emellertid en beriikning av 
storleken pB energiskatternas belastning p i  produktionssektorn. I kallcylen ansat- 
tes 1998 Ars skatteregler pB data fir  brhslefdrbrukningen Ar 1995. PA detta satt 
berhades betalningarna av energiskatt till 3 943 Mkr, vilket reducerades till 3 
132 Mkr efter avdrag fdr de justeringar som nedsattningar som kommer industrin 
och vbneverken till del. Av detta belopp hworde sig 3 1 procent till vheve rk ,  
33 procent till haftv5irmeverk, 34 procent till industri och 2 procent till viixthus. 

Fordelningen av dessa skattebetalningar, som ocksB omfattar COZskatter, mellan 
industrisektorer fiamgslr av Tabell 7. Statens Energimyndighet har fdr denna ut- 
redning gjort en uppdatering av dessa b e r e g a r  vilka fiamgslr av tabellen. 

Tabell 7 Uppskattade intakter frAn skatt p31 brhslen inom industrin inklusive svavelskatt 
2002 ftrs skattsatser pA 2000 H r s  Grbrukning 

Av tabellen fiamgh att betydande delar av brhleskatterna betalas av rBvarubase- 
rade n&ingar. Detta kan ha varit av betydelse fir expansionskraften i de regioner 
dsir dessa nkingar iir baserade, ofta i glesbygder. 

Kalkylerna ovan beaktar inte skatter pB drivmedel och elskatter i konsumtions- 
ledet, ej heller effektskatten pB khkraft. De totala statsintikterna fib punkt- 
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skatterna p i  energi uppgick 2000 till drygt 50 miljarder kr (se Tabell 2 pB sidan 
2 1). 

Foriindringar som senare skett i energibeskattningen har okat inslaget av energi- 
beskattning pi3 produktionen. COZskatten iir 2001 50 ore per kg C02 och fdresltk 
av regeringen oka med 15 procent d v s till 58 ore fdr 2002. Industriproduktion 
belastas med 30 procent av denna skattesats. Klimatkommitth diskuterade hoj- 
ningar av skattesatsen ytterligare, upp mot 1 10-125 ore per kg C02. 

Stora delar av drivmedelsskatterna iir ocksd att betrakta som energiskatt pfi pro- 
duktionen. Energiskatt och C02 skatt pi3 diesel uppgh till 7 m& kr och betalas i 
huvudsak i produktionssektorn. Punktskatterna pi3 bensin, totalt ca 25 miljarder 
kronor, torde diiremot i huvudsak belasta konsumtionsledet. 

Energiskattebelastningen p i  produktionen iir alltsi betydande och uppgh enligt 
ovan till ca 10 mdkr. En stor del av dessa skatter torde friimst vara motiverade av 
statsfinansiella behov. Aven offentlig sektor betalar energiskatt, vilket fdrdyrar 
dess varor och tjiinster och d m e d  hojer det a l l m h a  skattettycket (brutto). 

En slutsats fih tidigare resonemang iir att starka argument talar fdr att denna be- 
lastning bor reduceras. I fdljande t v i  avsnitt overgh vi till att diskutera den fiskala 
energibeskattningens bas. 

Skatt i proportion till energiinnehill? 

Ett ofta f’rdort  krav p i  en fiskalt inriktad energiskatt iir att den skall belasta 
olika energiformer p i  ett i nigon mening likartat satt. Den borde ocksi, som p b  
pekats ovan, tas ut enbart p i  energikonsumtion i slutledet. Detta foljer av att en 
”fiskal” skatt borde dra in statsinmer till s i  1Aga samhiillsekonomiska kostnader 
sorn mojligt. 

Den stora fiigan blir d i  vad som skall menas med ”pi3 likartat satt”. Detta har dis- 
kuterats i flera svenska utredningar som dragit slutsatsen att den fiskala energi- 
skatten skall tas ut i proportion till energiinnehalet i olika energibiirare/ energi- 
slagI2. Detta innebiir ett stird f5r en fortsatt ”ad quantum” beskattning av energi, d 
v s att skattesatserna relateras till omsatta kvantiteter av energi. F6r nharande iir 
ju detta den rhdande principen; el beskattas per kwh, olja per m3, kol per ton och 
fordonsbrbslen per liter. Detta iir emellertid inte den sjiilvklara losningen, efter- 
som man ocksfi skulle kunna relatera skattesatsen till det ekonomiska viirdet av 
fdrbrukad energi, d v s Eta energins pris spela in. Man talar dB om en ad valorem 
skatt. 

Skatt per kwh kan egentligen tolkas som ett slags brukaravgift p i  energi. En 
stidan avgifi torde endast vara motiverad om energikonsumtion i sig vore dgot  
skadligt fdr samhiillet som borde hillas tillbaka. Men detta iir knappast fallet. 

l2 SkatteviIxlingskommittdn SOU 1997: 1 1, Utviirdering av SkatteviIxlingskommitths 
energiskattemodell Ds 2000:73. Klimatkommitth! 
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Eftersom det inte kan anses rAda brist PA energi fdreligger inget behov av ranso- 
nering utover vad marknadspriserna ger anledning till. Dessa priser ger signaler 
om tekniska och kommersiella utbuds- och efterfrAgefdrhfillanden sorn baseras PA 
information frh ett mycket stort antal aktorer. Det iir inte troligt att politiker 
skulle ha ett battre beslutsunderlag som grund fdr sitt beslutsfattande betriiEande 
energimarknaden h det som finns bland alla producenter och konsumenter. 

Dessutom iir energi omojlig att fdrstora. Problemet iir att den mesta energin endast 
iir tillghglig i "utspadd" eller alltfdr koncentrerad form. Den behover bearbetas 
for att nyttiggoras. 

Energi som kan nyttiggoras fdr produktion eller konsumtion Zir dhned resultat av 
produktionsprocesser baserade PA olika typer av energibiirare (olja, kol, torv, av- 
fall, uran, sol, vind e t c). Dessa produktionsprocesser, inklusive transporter, har 
olika egenskaper som i princip reflekteras i priset PA energibiiraren ocldeller pfi 
slutprodukten. DWor ter det sig rimligt att 1Ata priset pAverka skattebasen fdr en 
fiskal energiskatt. Detta betyder att basen b6r formuleras i viirdetermer snarare h 
knytas till kWh-innehfill. 

En jhf8relse kan goras med beskattning av arbetskraft. Skattebasen iir lonen 
under en tidsperiod, inte antalet arbetade timmar under perioden. En fuslon re- 
flekterar bade antalet arbetade timmar och lonen per timme. Timlonen reflekterar i 
sin tur arbetsinsatsens kvalitet, arbetstagarens utbildning, arbetstidens fdrlaggning 
under dygnet, e t c. Det iir skillnad PA viirdet PA olika timmar. PA likartat satt fir- 
hfiller det sig med energi. En viss kwh kan hiirriira fib ett smutsigt eller s ~ & -  
hanterligt brhsle kanske med risk for transportolyckor, en annan kwh kan ha sitt 
ursprung i ett brhsle utan dessa egenskaper. Det iir skillnad PA olika kwh bero- 
ende PA hur de producerats. Dessa skillnader Aterspeglas, naturligt nog, ocksA i 
priset PA energibiiraren av kwh, d v s i brhslepriset. Skillnaderna i viirde bor diir- 
fdr ocksA Aterspeglas i skattebelastningen. Detta iir, i ett notskal, argumentet fdr en 
ad valorem, viirdebestiimd skatt i d l e t  fdr en kWh-best2imd skatt. 

En mer praktisk svhighet med kWh-baserade styckskatter iir att de inte automa- 
tiskt foljer med i den allmhna prisutvecklingen. De behover dWor hdras med 
vissa tidsintervall i en anpassningsprocess om de skall behAlla sitt reala viirde. I 
praktiken iir detta fdrenat med administrativa och politiska problem. 

Det politiska problemet best& i svkigheter att f3 den a l l m h a  opinionen att 
acceptera att hojningar sker. Resultatet kan latt bli att en regering dA avs& frh 
s m k e  justeringar fdr att sedan sprhgvis genodora storre fdr&dringar (jhf8or 
Diagram 2 PA sidan 12). Denna typ av instabilitet 5ir negativ fir  marknaden. 

Alternativt skulle hdringen kunna ske med indexering. Indexreglering har pro- 
vats i olika lhder men visat sig leda till tekniska problem. Canada och Danmark 
som har provat sAdana system overgav dem snabbt. Hiir hemma iir emellertid 
energi- och CO2-skatterna sedan nAgra &r indexreglerade. Analys av valet av 
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prisindex fdr denna automatik liksom effektiviteten i detta regleringssystem ligger 
utom ramen fdr detta projekt. 

Ett skiil som darts till fdrm4.n fdr kWh-baserad beskattning av energi iir att den 
skulle ge stabilitet i skatteintiikterna fdr staten. Detta kan naturligtvis vara en god 
sak. Denna fdr politikerna positiva effekt mhte dock vagas mot de negativa ef- 
fekter som uppstk p i  energimarknaderna och d w e d  i samhiillsekonomin via 
storningar i marknadspris- relationerna. 

Det gftr alltsA att identifiera flera problem med ett energiskattesystem baserat pB 
styckskatter. Sammanfattningsvis kan vi peka p& ekonomiska neutralitetsproblem 
i beskattningen av olika energivaror, praktiska problem med ryckighet over tiden 
samt att upplagget med kWh-koppling implicerar ett mfil om allmiint 
energisparande vilket vi inte anser vara relevant. 

Ad valorem skatt ph energi 
Fragan blir db om ett system baserat pB viirdeskatter skulle ha battre effekter? For 
det forsta kan dti konstateras att ad valorem skatter battre speglar en total viirde- 
ring av de olika energislagen och energimvhdningama, diir hhsyn tas till ener- 
giinnehal men ocksB till energins tillgiinglighet, hanteringskostnader och miljo- 
effekter. For det andra fdrhdrar en viirdeskatt inte relativpriserna mellan olika 
energislag. Detta iir egenskaper som talar fdr ad valorem skatter j h fd r t  med 
styckskatter. l3 

En fdrdel med en ad valorem skatt UT miljosynpunkt iir att basen reflekterar olika 
typer av miljoeffekter som mhte hanteras av ett fdretag, och som dWor iir inter- 
naliserade. Det kan t ex vara fXga om olika typer av miljoskyddsBtgiirder som 
enligt rAdande normer iir sjiilvklara vid en viss tidpunkt. Vissa typer av energi- 
biirare kan vara kostsammare iin andra i detta avseende. En ad valorem skatt 
avspeglar sAdana skillnader i den m h  de har pilverkat priset pB energivaror. 

Denna typ av argument restes i sjalva verket till form4.n fdr ett inforande av ener- 
givaror i momsen. Nu 5ir detta redan genomfort, energivaror in& i den svenska 
momsen till den normala skattesatsen. Energiskatteomlaggningen 1990/9 1, en del 
i den stora skattereform som dB vidtogs, innebar emellertid att systemet med 
styckskatter pB energi bibeholls om iin i nBgot modifierad form. Ett motiv fdr 
detta var att okade inWer fr4.n energibeskattningen ansAgs nodvhdiga f6r att 
finansiera sbkningar av de personliga inkomstskatterna. 

En mojlighet som fiarnfdrs i fdreliggande rapport iir emellertid att integrera all 
den energibeskattning som betraktas som motiverad av fiskala skiil i momsen. 

l3 Den svenska elskatten var under slutet av 1950-talet fiam till mitten av 1975 baserad pa vtirdet 
av fdrbrukad el. Skattesatsen var f ir  industrin 10 procent, fdr Bvriga nigot Iigre fiam till 1970 niir 
skattesatsen fir dessa ocksi sattes till 10 procent. 
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Den alternativa mojligheten att S o r a  en separat enhetlig, viirdebaserad konsum- 
tionsskatt pfi energi fir fiskala syften kommer ocksfi att diskuteras. 

Niir den allmbna prisutvecklingen nu iir lugnare i Sverige liksom i andra liinder 
vager argumentet att en ad valorem skatt i jWorelse med en styckskatt kunde 
vara inflationsdrivande inte lihgre S B  tungt. Visserligen firstiirks okningen av 
slutpriset pB energivarorna som ett resultat av viirdeskatten, men detta inneb& 
samtidigt att mer kopkrafl dras in vilket verkar dhpande pB inflationstrycket i 
ekonomin. Ett liknande resonemang brukar foras betrmande momsens effekter pa 
inflationstakten. Som visas i den fdljande boxen leder indexreglering av styck- 
skatter i princip till samma effekt. 

Det iir dessutom mojligt att viirdebaserade skatter skulle gora energileverantorer 
mindre benagna att hoja priserna i samband med utbudsvariationer p9 marhaden 
som uppfattas som tillfdliga. Detta skulle kunna ge en lugnare prisutveckling pfi 
energ imarknaden. 
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Hur fungerar statsfinansiell energibeskattning via momsen? 
Starka skd talar fdr att energibeskattningens fiskala del skall laggas pB slutlig 
konsumtion av energi samt baseras pB viirde. Detta kan uppnfts genom att inte- 
grera den fiskala energibeskattningen i momsen. 

Merviirdebeskattning av energi innebtir att skatten tas ut utan styrande effekter pB 
energianviindning i fdretagen eller pti hushalens energikonsumtion. Man kan 
ocksB peka p i  andra fdrdelar med att anviinda moms for att beskatta energi jiim- 
fdrt med att anviinda punktskatter. Momsen i sin ideala form innebsir att insats- 
varor i produktionen undantas fib beskattning genom avdragsratten fdr ingtiende 
moms. Momsen har d-ed egenskapen att endast slutlig konsumtion beskattas, 
all produktion liksom investeringsverksamhet i n&ingslivet g&r fii. l4 
berviiltringsprocessen iir transparent genom att priserna hojs med momsens be- 
lopp och avdrag medges fdr ingtiende moms. Detta betyder att det blir tydligt att 
bordan av skatten ligger pti konsumenterna. Denna skattemetod innebsir ocksti att 
neutralitet skapas gentemot andra liinder, importerade varor pftfdrs svensk moms 
medan varor som g h  pfi export f"ar ett avlyfl av svensk moms men p m r s  import- 
landet~.'~ 

Praktiska edarenheter talar fdr att en merviirdeskatt fungerar biist niir skattesatsen 
iir SA homogen som mojligt. Man undviker griinsdragningsproblem och administ- 
rationskostnader kan d m e d  begriinsas. 

Eftersom energi inte iir en bristvara finns det ingen anledning att med skatte- 
systemet fdrsoka spara pA energi som sfidan. Diiremot iir olika typer av fdradlad 
energi med hog produktivitet en knapp resurs. Sammanhangen kan belysas med 
hjdp av en energibalans (Sankey-diagram). 

Se argument i t ex Statens Energiverk Moms pa energi, 1988 14 

Is Normann, G6ran, Sverigekapitel i The Value Added Tax - Lessons fiom Europe, Brookings 
1981 
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Enligt termodynamikens forsta huvudsats iir energin ofdrstorbar. Den kan bara 
omvandlas fih en energiform till en m a n .  AlltsB iir tillford miingd energi aver 
en process alltid lika med bortfdrd mbgd energi, oavsett om processen avser en 
liten verksamhet shom att driva en klocka eller en stor process shom all aktivitet 
i ett land. 

Viirdet av energifliidena i olika stadier av en process hdras dock genom att ener- 
gins tillgbglighet och anviindbarhet fdr ekonomisk verksamhet hdras. Detta sker 
genom prisbildning pfi olika delmarknader f5r energi. D h e d  kan man formulera 
en energibalans i viirdetermer. 

I det fall det ekonomiska viirdet av den bortfdrda energin, shom i exemplet ovan 
iir hogre h det tillfdrda viirdet av energin talar vi om ett energiomvandlingsfall. 
Motsatsen innebiir energikonsumtion. Det kan alltsfi vara sB att man fih rholja 
(eller vind, sol e t c) har genererat elektricitet. Elektriciteten har ett h6gre viirde 
per kwh - en hogre produktivitet - $in oljan. D m e d  kommer medelpriset pB den 
avgivna energin att vara hogre iin PSI den tillfdrda. Vad som skapat det hogre v&- 
det zir insatser av arbetskraft och kapital (A+K) i kraftverket. Vzirdeokningen 
fiamgb av processens fdradlingsvbde. 

Lilt oss anta att den fdrbrukade oljekvantiteten har kostat 50 och att den levererade 
energin kan saljas fdr 100. Fiiradlingsviirdet i processen iir da 50 vilket best& av 
ersattningar till inblandat arbete och kapital. Vi antar att elen kiips av ett antal 
hushdl fdr belysning och uppvsinnning. Energispill uppstb i produktionen och 
vid overforingar via natet. 

I ett punktskattesystem med skattesatsen 20 procent skulle first den importerade 
oljan beskattas med 10 och den levererade elen med 20, totalt 30. Observera ocksh 
att oljan beskattas tvh gbger, en andra g b g  eftersom viirdet av den sdda elen, 

45 



vilken innehaler viirdet av oljan, beskattas fullt ut. I Sverige beskattas inte ener- 
giinputs i elfiamstiillning, exemplet iir principiellt. 

Med ett momssystem blir situationen annorlunda. Oljeimporten beskattas med 10 
som tidigare. Kraftverket beskattas diirefter med 20 procent PA den el som levere- 
ras, utgAende moms. F r h  detta fib- fdretaget emellertid dra den moms som betala- 
des PA oljan, ingAende moms. Den totala skatten PA den energi som hushalet ko- 
per blir i detta fall 20, varav 10 alltsA hlinfdrs till inkopet av den importerade 
oljan. Skatten PA kraftverket, netto lika med 10, utgors av en skatt PA fdretagets 
foradlingsv2irde vilket uppgh till 50. Energin sorn sAdan beskattas ej i kraftverks- 
ledet. 

Detta, att endast beskatta fdradlingsviirden, iir merviirdebeskattningens centrala 
egenskap. Om den prim2ira energin i stlillet varit vind eller vAgor som i princip iir 
fiia gratisresurser i sin naturliga form, men processen hdA levererat el fdr 100, 
hade momsen givit en skatteinW om 20, lika med punktskatten i detta fall. 

LAt oss addera ett produktionsled till energibalansen (energi/varubalansen). Vi 
antar att den producerade elen anviinds i ett saverk och att s a e t  vid fdrsiiljning 
inbringar 300. All inkopt el forbrukas d-ed och forsvinner som spillviirme, utan 
ekonomiskt viirde. T st& i det fdljande fir skattebelopp. TE anger punktskatt PA 
energi, TS varuskatt i slutledet och TM moms. 
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Punktbeskattning pd energi skulle inbringa 30 till staten som fdrut. Om punkt- 
skatten pd energi kompletteras med nigon varuskatt p i  salet, kanske ocksd med 
20 procent skulle samlad skattebelastning bli 90. Observera att insatsen av olja dd 
beskattas en tredje ghg .  Skatteexperter talar om att kumulativa skatteeffekter 
eller kaskadeffekter uppstAr, vilket skapar snedvridningseffekter p i  priserna och 
oonskade allokeringsfdrluster. 

Om energi- och varubeskattning istlillet inordnades i momsen blir den totala skat- 
ten 60. I sMverket blir utgdende moms 60 frh vilket dras ingiiende moms 20. Av 
den totala momsen k det emellertid endast 10 som k skatt p i  energi nwigen  pd 
oljan, resten k skatt p i  fdradlingsvkden d v s arbete och kapital. Energin f"ar en 
neutral behandling i produktionsledet, genom att inte beskattas. 

I varje produktionsled h6js avsalupriset med momsens l l l a  belopp. P i  grund av 
konstruktionen belastas emellertid endast fdradlingwlirdet, inte insatserna av 
energi och andra rhvaror och material. Detta betyder att skatten Bvervidtras pA 
efierfoljande led. I produktionskedjans sista led mot slutlig konsumtion medges 
emellertid inget avdrag fdr ingiende moms. Detta betyder att den slutlige anvh- 
daren betalar merviirdeskatt p i  summan av alla foradlingsvkden i alla led, d v s 
totalt 60. Dkav fdljer att momsen k en konsumtionsskatt trots att iiven produ- 
center medverkar i uppborden. 

En separat vardebaserad konsumtionsskatt pA energi 
En mojlighet, som alternativ till momsintegration, vore att (ivervaga en separat ad 
valorem skatt pa energikonsumtion. Tidigare utredningar har diskuterat mtijlig- 
heten men fih delvis andra utghgspunkter och f r h  andra tolkningar av de ener- 
gipolitiska problemen. 
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Ds 2000:73 (Utviirdering av Skatteviixlingskornmitth energiskattemodell) dis- 
kuterade en generell viirdeskatt p i  energikonsumtion som skulle upptrada paral- 
lellt med momsen. Slutsatsen blev att den i princip vore att fdredra f i d o r  styck- 
skatter. Det havdades ocksi att inget i EU-direktiven hindrar Sverige fib att in- 
fdra viirdeskatter eller en generell viirdeskatt p i  energi. 

Samma utredning anfdrde emellertid vissa invhdningar av praktisk natur. Siirskilt 
anfdrdes den s k "suspensionsordningen" som ett s i  allvarligt problem att iden 
med viirdeskatt awisades (sid. 227-228). Suspensionsordningen iir ett system 
varigenom det iir mojligt att siilja energiprodukter mellan EU-lhder utan att 
punktskatter pifirs tvi ginger. Systemet beskrivs i Mineraloljedirektivet 92/12 
med kompletteringar i direktiven 92/8 1 och 92/82. 

Denna invhdning torde dock sakna relevans i samband med en fiskal energiskatt 
som har karaktiiren av konsumtionsskatt. En moms belastas exempelvis inte med 
detta problem efiersom den l y h  av p i  exportvaror. En nykonstruerad, fristliende, 
viirdebaserad punktskatt p i  energi skulle inte heller vara b e h a d  med detta pro- 
blem om den konstruerades sil att den i slutiindan enbart belastade slutlig energi- 
konsumtion. En sidan fiskal energiskatt anvhds i Danmark. 

Energibeskattning i Danmark 
Det danska systemet best&- av tre v d  separerade komponenter: (fiskal) energi- 
skatt, C02 skatt och SO2 skatt. Foljande Sversikt bygger p i  Energy Taxation in 
Denmark, en rapport fib Danmarks skattedepartement fib 1999.16 

Den fiskala energiskatten tas ut p i  anvhdning av olja, kol och el. Den har en 
kvantitetsbaserad struktur, men befriar genom ett avdragsfdrfarande produktions- 
leden fiin skatt. Millet iir att hfilla samma skattebelastning per kWh oavsett ener- 
gislag, vilket m a 0. innebiir att skatten iir av ad quantum typ. 1998 sattes som m&l 
om att nil n ivh  DKK 51 per GJ (gigajoule) Ar 2002, vilket svarar mot 0,18 
DKK/kWh. Naturgas ges for niirvarande en firminsbehandling. 1998 var skatte- 
satsen DKK 1,47 per m3, medan likhet med oljebeskattning skulle ha inneburit 
den hogre skatten DKK 1,88 per m3. Avsikten iir att skattesatsen p i  naturgas skall 
hojas till oljeskattens nivi per kwh senast 2009. 

I princip iir all fdrsiiljning av olja, kol, gas och el skattepliktig, liksom leveranto- 
rernas egen konsumtion. Undantag gors dock fdr: 

briinslen vid elproduktion 
energi fdr lufi och fartygstransporter 
energi fdr kollektivtrafik (t5g och bussar) 
energianvhdning utanfdr Danmark, inklusive fdr oljeutvinning i Nordsjon. 

Hans Larsen, Ministry of Taxation, i Environmental Taxes - recent developments in China and 
OECD countries, OECD, 1999 
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Energikonsumenter betalar for energi plus skatt. Leverantoren betalar skatten mi- 
nadsvis till staten. Grundregeln sir att energianviindare i niirhgslivet har ratt till 
Aterbetalning av skatten fib staten. Detta gdler momsregistrerade fdretag vilka 
har ratt till avdrag fdr ingAende moms, vilket gziller i verksamheter som har 
momspliktig produktion. Dock gors titerbetalningar aldrig av energiskatt pB ben- 
sin, oavsett hur den anviinds. 

Bordan av energiskatterna kommer dwor att falla pti hushAllen, den finansiella 
sektorn, privat hdsovArd s a t  den offentliga sektorn. Sannolikt blir emellertid 
hushAllen till sist sittande med "svartepetter" eftersom ovriga kommer att an- 
striinga sig att vdtra over bordan via hogre priser. 

Forsaljning av v w e  medger inte avdrag fdr ingAende skatt. Motivet uppges vara 
att fjiirrviirmeoperatorerna sir monopolister sorn kan valtra over hela skatten 
fiamAt PA konsumenterna. 

kerbetalningssystemet fungerar som fdr momsen och samordning sker. Det kravs 
att energiskatten anges PA fakturan och fakturadatum anger nsir Aterbetalning kan 
ske. Betrmande distinktionen mellan kommersiell respektive privat verksamhet 
gdler samma regler som fdr momsen. Energiskatten deklareras pA samma blankett 
som momsen. Avdrag fdr energiskatten sker mot utghende rn0ms.l' 

Den danska elskatten belastar inte export av el. Upplagget med skattefiihet fdr 
brhslen (mest kol) i elproduktion innebsir att vad som skall lyftas av blir Iatt att 
entydigt b e r W  (= konsumtionsskatten). Dhned undviks risken att konkurrent- 
liinder missthker dolda exportsubventioner. Importerad el pWors konsumtions- 
skatten. 

Slutsatsen sir att Danmarks fiskala energiskatt sir en ren konsumtionsskatt, separe- 
rad fih, men niira kopplad till momsen. Detta betyder att problem med en sus- 
pensionsordning inte fdreligger. Dsiremot 8.r det klart att dansk energi och danska 
varor f"ar en konkurrensfordel vid handel med liinder som anviinder sig av produk- 
tionsskatter PSI energi. 

Hur skulle alternativen kunna se ut? 
En mojlighet att lggga over produktionsskatterna pti konsumtionsledet vore alltsA 
att infdra en ny allmiin konsumtionsskatt PA energi. Det danska exemplet visar att 
en sfidan skatt kan tas ut som en styckskatt (ad quantum) och administreras genom 
en n&a administrativ koppling till den allmiha momsen. 

" Den fiskala skatten skiljer sig fran den danska momsen pa flera s&t, exempelvis genom nekad 
avdragsratt fdr ingaende moms pA motorbrtinslen och en vidare krets av skattskyldiga di-k bland 
annat fmanssektorn inghr i energiskatten men inte i den momsen. 

49 



, 

Eftersom vi forordar att en fiskal energiskatt istiillet tas ut pb en viirdebas (ad va- 
lorem) faller det sig naturligt att utreda mojligheten att inordna energiskatten helt i 
momsen. Om alla dagens energiskatter skulle tas ut inom ramen fdr merviirde- 
skatten, med energi som siirskild varukategori, skulle skattesatsen behova sattas 
till n ivk  189 procent fdr denna kategori. Detta iir en statisk kalkyl baserad pb den 
slutliga energikonsumtionens storlek fir 2000. 

I en separat viirdebaserad konsumtionsskatt, en modifierad dansk modell, skulle 
skattesatsen ocksd uppgd till denna nivb om den skulle ersatta all nuvarande ener- 
gibeskattning inklusive den som ges av momsen. Om emellertid i detta fall energi 
fortfor att beskattas med 25 procent i momsen skulle den separata energiskattens 
skattesats kunna sWas till 164 procent. 

& det troligt att medborgarndviiljama skulle acceptera en sb hog energiskattesats 

energiskatterna vore helt transparenta och synliga. Om man tvekar om svaret an- 
tyder detta ett demokratiskt problem med s k. dolda skatter. 

t inom merviirdeskattens ram eller i en separat energiskatt? Det skulle innebiira 

Inte alla energiskatter bor dock tas ut i konsumtionsledet. Som redan pdpekats 
motiveras nMigen en del av energiskatterna med hhsyn till externa effekter i 
energianvhdningen. Dessa skatter, eller snarare avgifter, bor naturligen vara 
kopplade till de punkter diir de externa effektema (emissionerna) uppsth, d v s. i 
produktionsledet. 

Av detta och andra skiil skulle i realiteten en momsskattesats pb energi bli Iagre iin 
den ovan nkmda. N a t a  avsnitt diskuterar hur mycket lagre. 

Bryt ut miljokomponenter 

En del av skattemdavgiftema ph energi iir motiverade av miljosk8.l och dessa bor 
uppenbarligen ligga utanfdr en moms pb energi. Detta giiller svavel- och kviive- 
avgifter liksom delar av CO2-skatten vilken gors om till en COZavgift. Eventuellt 
kan man betriiffande koldioxiden i stiillet arbeta med utslappsriittshandel. Genom 
att bryta ut dessa miljomotiverade komponenter kan den fiskala skattesatsen pd 
energivaror avsevzirt sbkas. Lbt oss analysera detta och borja med skatterna PA 
drivmedel, bensin och diesel. 
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Drivmedelskatterna utgor idag en tung komponent i energibeskattningen, niira 25 
mdkr enbart fdr bensin varav 19,s mdkr i energiskatt och 5 mdkr i COZskatt. 
Skatterna PA diesel uppg& totalt till ca 7 mdkr (& 2000, enligt Bilbranschen). 
Fordelning pb energiskatt och CO2skatt f i r  diesel iir fdr nbarande inte bekant. 
Detta innebiir totalt 32 mdkr, vilket utgor 60 procent av de samlade energiskatte- 
intiikterna. Detta iir ett resultat av skattesatser som fdr bensin (& 2000) uppg& till 
4,50 kr per liter och fdr diesel till 3 kr per liter. 

Pi3 basis av befmtliga utredningar av Ian Parry och Per KAgeson, vilka n h a r e  
presenteras i ett senare avsnitt (sid. 62 my kan man grovt uppskatta den miljopoli- 
tiskt motiverade andelen av skatten PA bensin och diesel. SAlunda kan skadorna av 
C02-utslappen fih bensin viirderas till maximalt 1 krona per liter. Skadorna av 
ovriga emissioner, kvaveoxid, kolmonoxid och partiklar kan uppskattas till 
samma nivA PA bensin. Till detta kommer en bullerkostnad b e r h a d  till ca 50 ore 
per liter bensin. 

PA milj6politiska grunder skulle det diirf5r vara sv& att motivera en skattesats 
hogre zin 2-3 kronor per liter bensin. Om vi ansatter 2,50 kr per liter bensin som 
miljoavgift skulle 2 kr per liter vara att anse som fiskal skatt. Miljokomponenten 
motsvarar d-ed ca 14 mdkr [(25/4,5) x 2,5] i inWer for staten. 

For diesel havdar Parry (2001) att det hagre viirdet i intervallet kan vara motiverat 
om man tar hhsyn till att den tunga dieseldrivna trafiien stAr f i r  huvuddelen av 
slitaget PA vka  vagar. Diesel skulle enligt detta synsatt d h e d  inte vara "over- 
beskattad" i Sverige, d v s inte innehhlla nAgon fiskal komponent. I stallet skulle 
hela dieselskatten 7 mdkr kunna ses som en miljoavgift med ett inslag av vag- 
avgift. 

Som utvecklas n h a r e  i ett fdljande avsnitt b8r en miljoavgift i princip knytas 
direkt till emissioner och inte till energibiirarenhrzinslet. PA detta satt blir incita- 
menten till miljtifihjande anpassningar och innovationer skarpa. Eftersom ben- 
sin avger flera olika m e r  av emissioner skulle man idealt sett behova arbeta med 
flera olika avgifter (C02, kvave, CO, partiklar m fl). Ovan diskuterade miljoav- 
gifter pB bensin och diesel filr tills vidare tolkas som baserade PSI aggregerade 
emissionskomponenter, en sammanvagning av kostnaden fdr flera olika emissio- 
ner, snarare zin som en miljoskatt per liter bensin eller diesel. 

CO2-skatten for ovriga brzinslen (inkl diesel) uppgick 2000 till knappt 8 mdkr. For 
att undvika dubbelr-g rensas detta fih dieselinslaget, kvar blir uppskatt- 
ningsvis ca 5 mdkr. 
Att betalningar av C02-skatt ph dagens nivAer bryts ut fdr ovriaa brzinslen betyder 
inte nodvhdigtvis denna nivA anses vara viil awiigd. I sttillet fdreslh att brzinslen 
som anvhds for elfkmttillning och uppviirmning befiias fih CO2-skatt genom 
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att pa detta omr&de ett system med utslappsratter etableras. Detta betyder att ntigot 
stiillningstagande inte behover tas till CO2-skattens n i~ t i .~*  

Skattesatsens nivi i ett enhetligt fiskalt system 
Efter ovansklende overvaganden kvarstlir 24 mdkr (50-26 mdkr) att finansiera. 
Detta betyder att skattesatsen i en fiskal energiskatt kan shkas under de brutto- 
niviler som beriiknades ovan. Men den reformerade skatten mtlste ocks5 Gcka den 
intiikt som nuvarande moms pA energi ger, niimligen 22 mdkr. Denna kan ber3k- 
nas som slutlig energikonsumtion inklusive punktskatter och moms 1 10 mdkr 
multiplicerat med momsskattesatsen 0,20, eller som slutlig energikonsumtion 
exklusive moms men inklusive punktskatter 88 (1 10/0,8) multiplicerat med 
pklagsprocenten 0,25. Om energi idordes i momsen som en siirskild varukate- 
gori kan skattesatsen, givet ovan nZimnda fdrutsattningar, beriiknas till 74 procent 
[(22+24)/62]. Momsbasen har minskat med de utlyfta ”miljoavgifterna” och upp- 
gftr nu till 62 mdkr (88-26).” 

Om man i stdlet valde en modifierad dansk losning med en separat viirdebaserad 
konsumtionsskatt p i  energi, och om energi fortfor att beskattas med 25 procent i 
momsen, skulle dess skattesats bli 48 procent [(22-0,25 x 62+24)/62]. 

Betraffande energimomsen kan det dels anmiirkas att skattesatsen iir mycket hog, 
dels att Sverige enligt v%rt Atagande i EU endast fh ha 3 skattesatser i momsen, 
fdrutom nollskattesatsen pa export. For ntirvarande har den svenska momsen en 
standardskattesats om 25 procent samt tvti lagre skattesatser, PA 12 respektive 
6 procent. 

Enligt resonemangen ovan fdreligger egentligen, UT ekonomisk synpunkt nfigra 
starka ska att behandla energi p& annat satt iin andra varor och tjiinster fdr kon- 
sumtion. Detta kan tala fsr att man sWer  energimomsen ned till standardskatte- 
satsen, nu 25 procent, och finansierar skattebortfallet med hojning i denna stan- 
dardskattesats eller nAgon annan bredbasig skatt, t ex arbetsgivaravgifter och mot- 
svarande egenavgifter. Genom att anviinda en bredbasig skatt kan hojningen h& 
las begriinsad. For att ta in de 30 mdkr som kravs [46-25xOY62] behover skattesat- 
sen for arbetsgivaravgifterna hojas med ca dry@ 3 procentenheter eller momsen 
med 5 procentenheter till ca 30 procent, om de lagre skattebanden bibeholls. 

Under vissa firutsiittningar (fi konkurrens, mm.) kommer emellertid en implicit avgiftsnivil pil 
C02 att faststiillas genom likheten med det pris pit utsliippsriitter som genereras av handel med 
dessa riitter under en given faststiilld tillilten utsliippsmtingd. En C02-avgift lika med detta pris 
skulle begriba utsliippsmbgden till samma nivi 

En fiskal skatt skall ocksA belasta biobriinslen och andra fomybara energikiillor, vilket kan 
pitverka kalkylen i den m h  dessa kiillor viixer i betydelse fir energifirs6rjningen. 
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Om man fmansierar SW energibeskattning med hojda arbetsgivaravgifterna 
skulle en invhdning kunna vara att man agerar tv&t emot den id6 om gr6n skat- 
tevaling som omfattas i vissa kretsar. Detta k emellertid endast skenbart efter- 
som det med de diskuterade firhdringama nu giiller en valing mellan tvii rent 
fiskala skatter. Hojda arbetsgivaravgifter har emellertid nackdelen att de hojer 
den redan hoga skattebelastningen pii arbete, varfdr det inte forefaller som en klok 
iitgkd att anvhda denna finansiering. 

Resonemangen leder till filjande preliminiira struktur pii ett stabilt och rationellt 
energ iskattes y stem: 

Fiskal komponent: 

Alt 1 : Dansk losning med separat vadebaserad skatt pii energikonsumtion 
med skattesatsen 48 procent. Energi antas ligga kvar i momsen med skatte- 
satsen 25 procent. I biida fallen b e r h a s  skatten pii energikonsumtionen 
fire skatt, d-ed uppstzlr ej en "skatt-pii-skatten" effekt. 

Alt 2: Mervkdeskattens standardskattesats hisjs till 30 procent med beva- 
rande av skikten med reducerade skattesatser (6 respektive 12 procent). 

Miljiikomponenter: 

Miljsavgift pii bensin 2,50 kr per liter 
Miljoavgifi pA diesel 3 kr per liter 
Utslappsrattshandel f i r  andra fossila brhslen itn bensin och diesel 

Den "danska modellen" har kriivt firklaringar i Bryssel. For att understryka att det 
inte 
exempelvis banker belastas med energiskatten men inte av moms. Detta har 
ansetts tillriickligt visa att det 2ir fiiga om tvii olika skatter. Man har Ett ocksii f3tt 
acceptans fib kommissionen. Skattemodellen kommer enligt dansk uppfattning 
att vara Brenlig med det nya EU-direktiv som utarbetats pii skatteomrAdet. 
D m e d  skulle det vara mojligt f i r  Sverige med en skskild konsumtionsskatt pfi 
energi. 

fiiiga om en otilliiten momskategori har man fih dansk sida piipekat att 
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EUs regelverk stipulerar vissa minimiskattesatser fdr olika mineraloljor. For de 
energislag vi diskuterar h&r samrnanfattas dessa skattesatser i nedandende tabell. 

Tabell 8 Jiimfbrelse mellan EUs minimiskattesatser och aktuella svenska skattesatser 

Mmimiskattesatser enligt EUs mineraloljedirektiv, 19 oktober 1992 
Valutakurser 21 februari 2002: 1 ecu=l euro, 1 euro= 9,40565 

Som framgir ligger EUs minimiskattesatser i nivA med vad som ovan b e r h a t s  
vara motiverat av milj6skiil. Vidare fiamgk att de svenska skattesatserna p% diesel 
fdr uppvhming och PA tjock eldningsolja ligger sbh6gt over minimiskatt- 
satserna. 

Den diskuterade modellen med en generell, viirdebaserad skatt pB energikonsum- 
tion leder till odordelningar av skatteuttaget mellan olika energulor. Med h b -  
syn till att beriikningarna av de overgripande skattesatserna i den diskuterade 
modellen & overslagsmassiga och indikativa kommer fdreliggande rapport inte att 
gB in pB hur skattebordan odordelas mellan olika energislag och konsumtionen 
av dessa. Det kan emellertid vara pB sin plats med en upprepning av den h d a -  
mentala egenskapen i den fdreslagna modellen att den svenska ekonomins olika 
produktionsled skulle vara helt befiiade fib fiskal energibeskattning. 

Kvalifikationer avseende varme 

En ad valorem skatt av den flerledstyp som hiir diskuteras skulle kunna fi8m.a 
hemkonvertering av energi, dvs. stimulera exempelvis individuell oljeeldning pB 
hushilllsnivfi. Denna form fdr uppvhnning drabbas enbart av skatt p& oljan me- 
dan en fjiirrvhekonsurnent pilverkas av denna skatt men ockd av skatt p& fdr- 
adlingsviirdet i fjiirrviirmeverket, inklusive transporter (jfi illustrationen pB sid. 
42). Detta kan losas pft flera satt. En rattfiam mojlighet vore att skapa neutralitet 
genom infiirande en kompletterande skatt pft brbsleinkop av husMl med egna 
pannor baserade pB fossila brbslen. 
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Del 111. Korrigering for externa effekter 

Miljopolitiska m6l och medel 
Energianv5.ndning och energiproduktion leder till omfattande externa effekter. 
Forbrhning av fossila briinslen leder till utslapp av svavel, koldioxid, have, mm. 
Briinslen for motordrift ger dessutom upphov till utslapp av b1.a. partiklar och sot. 

Netgra av dessa externaliteter skapar lokala eller regionala miljoeffekter, andra 
verkningar iir av global karaktiir. Miljopolitiken har siikt dtimpa dessa effekter 
med olika medel, diir regleringar traditionellt varit betydelsefulla. Insikten om den 
begriinsade effektiviteten hos regleringar har dock stimulerat intresset fdr ekono- 
miska incitament och ekonomiska styrmedel. 

En central slutsats tidigare i rapporten iir att man bor avsti fib miljopolitiska 
isvervaganden inom vad som definierats som fiskala delar av energibeskattningen. 
Det iir det en berattigad frhga om detta innebiir att den ekonomiska politikens mil- 
jomiissiga ambitioner tonas ner. Men SA behover det inte bli, snarare tviirtom! 
Med effektivare miljSavgifter och genom utnyttjande ocksh av andra ekonomiska 
styrmedel havdar vi att en effektivare miljcipolitik kan bedrivas till lagre kostnader 
for fdretag och samhiille. 

Ekonomiska styrmedel har fdrdelen att inte krava central detaljkunskap om 
potentialen fdr reningshtgiirder hos olika aktorer. Dessa medel bygger i stallet ph 
decentraliserad kunskap hos producenter och konsumenter vilket ger mojligheter 
till kostnadseffektiva losningar. Dessutom ger ekonomiska styrmedel, j h f d r t  
med regleringar, incitament till sthdigt allt btittre ettgiirder f i r  att undvika 
"nedsmutsningYy. 

I den miljiipolitiska arsenalen hhller nya instrument ph att utvecklas. Dit hor vad 
som med ett gemensamt namn brukar kallas "flexibla mekanismer", till vilka r&- 
nas handel med utslappsratter samt mekanismen fdr ren utveckling (clean deve- 
lopment mechanism, CDM) och gemensamt genomforande (joint implementation, 
JI), som utvecklats i anslutning till Kyoto-protokoilet. Andra, iinnu i Sverige 
oprovade instrument iir s k. elcertifikat och lhgsiktiga frivilliga energiavtal. 

JWorande analyser av milj6politiska instrument fokuserar naturligen i fdrsta 
hand ph deras kostnadseffektivitet och grad av miljopolitisk rnt%luppfjfllelse. MU- 
uppfjfllelsen har att g6ra med i vilken grad Bnskade minskningar av emissioner 
och imissioner uppnh av en ettgiird. Kostnadseffektiviteten iir en fihga om att 
viilja ett medel som nAr millet till letga kostnader. 
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Emellertid iir det angelaget att i en overgripande analys aven beakta andra effekter 
iin de rent miljopolitiska, n5imligen effekter pft niiringslivsstruktur, samhiillseko- 
nomi och viilfhd. 

Denna andra del av rapporten disponeras sft att ett fdrsta avsnitt diskuterar miljo- 
avgifter ur olika synvinklar. Diirefter fdljer ett avsnitt om miljoavgifter pft motor- 
brhslen, med avsikt att nftgot bygga under det tidigare resonemanget om miljo- 
beskattningens storlek. PWoljande avsnitt ger en allmtin beskrivning av handel 
med utlappsratter, varefter en tillhpning av denna metod pft utslapp av koldioxid 
presenteras. 

En central frftga i nationell och internationell politik fdr nZirvarande iir oron for 
den s.k. viixthuseffekten. Utslapp av viixthusgaser i atmosf&en har en pftverkan pft 
det globala klimatet, vilket enligt d g a  forskare f3.r allvarliga lhgsiktiga konse- 
kvenser. 

Aven om det iinnu rftder vissa oklarheter om hur allvarligt detta hot iir har en om- 
fattande internationell process inletts med syfte att d h p a  utslappen av v5ixthus- 
gaser. Den enskilt viktigaste vikthusgasen, koldioxid, har en direkt koppling till 
energisektorn. I Kyoto-protokollet iir dMor mycket av uppmiirksamheten inriktad 
pft fttgiirder kopplade till denna sektor. Ett avsnitt med diskussion av vissa policy- 
overvaganden avslutar diskussionen kring svensk klimatpolitik. 

Regleringar eller miljoavgifter? 
”Satt pris pft miljon” iir den nhnast klassiska titeln pft en ca 30 9ir g m a l  bok av 
nationalekonomen Erik Dahmdn. Tanken var att pftpeka att det utgor en kostnad - 
ett ”pris” - fdr samhiillet niir nAgon skadar miljiin och att staten borde utnyttja 
prissattning som ett miljiipolitiskt medel. 

Om inte myndigheterna korrigerar prisbildningen betalar vare sig hush81 eller 
fdretag nftgot privatekonomiskt eller fdretagsekonomiskt pris fdr att utnyttja den 
knappa resursen ”miljo”. 
Det finns i princip t v B  satt att satta ett monetiirt viirde pft kostnaden fir utslapp av 
vi-ixthusgaser. Enligt det ena Rigger man en miljoavgift pft utslappskiillan. Det 
andra alternativet inleds med att en g r b s  (ett tak) fdr totala utslapp infors. Denna 
mhgd utslapp oversatts diirefter till ett antal utsliippsratter och en marknad fdr 
handel skapas, diir priset pft utslappsratten anger marginalkostnaden fdr ytterligare 
utsllipp. 

Bftda dessa tillvagaghgssatt tvingar utslappskiillorna att ta hhsyn till den sam- 
hiillsekonomiska kostnaden av utslappen i operativa beslutssituationer. Bftda ger 
utslappskiillorna ett incitament att reducera utslappen till en punkt d& marginal- 
kostnaden av reduktionen iir lika stor som marginalnyttan av reduktionen. Kost- 
naden att reducera utslappen med en given kvantitet jiimfijrs med nyttan av en 
sfidan reduktion. Det 5ir ingen mening med att reducera utslappen till en punkt diir 
samhiillets kostnader overskrider nyttan. A andra sidan; om kostnaden iir lagre iin 
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nyttan, finns det spelrum fdr att reducera utslappen ytterligare. Den optimala re- 
duktionen uppnh dWor d& kostnaden iir lika stor som nyttan. 

I ett lage d3.r ett optimalt antal utslappsratter har delats ut spelar det ingen roll fdr 
utslappama om de betalar x kronor per utslappt enhet direkt till myndigheterna 
eller om de betalar samma belopp for utslappsratterna ph en fri utslappsmarknad. I 
bhda fallen kan reningshtgader genodoras kostnadseffektivt upp till den nivi diir 
marginalkostnaden iir lika stor som marginalintiikten p i  kort sikt. Initialt brukar 
stora emissionsminskningar erhllas till en relativt sett lhg kostnad, medan en 
okning av reningsgraden haver allt storre resurser. 

Om man i stiillet anviinder sig av en miljtiavgift, ska denna sattas s& att den re- 
flekterar energianvhdningens externa effekter, Foretagen kommer att agera s& att 
den marginella kostnaden och nyttan av reningsiitgiirder blir lika stora. P& en per- 
fekt marknad kommer priset p& utslappsratter att sammdalla med den optimala 
skattesatsen. 

En central skillnad mellan en miljoavgifl och ett system med handel med utslapps- 
ratter & att avgiften satter ett pris p i  utslappet och utslappskvantiteten blir vad 
den blir medan det andra systemet fixerar en utsliippskvantitet och marknaden 
satter priset per enhet utslapp. 

En annan skillnad har att gora med effekten p i  inkomstfdrdelningen i samhiillet. 
En skatt iir per definition en odordelning fr%n dem som betalar skatten, de som 
fdrorenar, till dem som fAr nytta av de okade skatteintiikterna. Hur odordel- 
ningen blir med ett system med utslappsratter beror p i  hur rattigheterna fdrdelas i 
utghgslaget. 

k det d& inte enklare och mer direkt att minska utslapp genom regleringar och 
administrativa beslut? Svaret &I- att detta kan vara fallet men endast under speci- 
ella omsthdigheter. (i) Om ett visst h e  &I- s i  pass skadligt att myndigheterna 
bedtimer att det inte alls b6r f3 komma ut i miljon (sag, radioaktivt material) iir ett 
forbud i lag, i ekonomisk mening detsamma som att myndigheterna skulle satta 
avgiften fdr utsliippet oilndligt htigt. I detta fall blir en reglering, i form av ett fdr- 
bud mot alla utslapp, enklare och ger samma resultat f i r  miljon som att laborera 
med en oiindligt hog miljoavgift. (ii) Om man bara har nhgon eller dg ra  domine- 
rande, fasta, anlaggningar som slapper ut ett skadligt zimne kan en Hg implemen- 
terings- och overvakningskostnad bjuda att myndigheterna undersoker om de inte 
b6r reglera snarare iin infora en administrativt kravande miljoavgift. (iii) Om det 
iir sv& att mata utslappen. 

Fordelar med avgifter 
Avgifter har n&gra viktiga fdrdelar. Det ilr olika kostsamt for olika fdretag och 
hushll att minska sina utslapp. En reglering som t ex sager att alla skall minska 
sina utslapp med ti0 procent blir dWor olika kostsam att genomfdra fir olika fd- 
retag och hushill. En avgift, dtkemot, driver alla %retag att minska sina utsliipp 
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men f i b s t  dem som har mest att t j ha  p& detta. Det sir de fdretag som till lagst 
kostnad fdr dem sjiilva kan b e g r h a  avgiften, t ex genom att hd ra  produktions- 
teknik eller produktsortiment. Foretagen kommer att minska sina utslapp SA Ihge 
som avgiften overstiger kostnaden f6r att minska utslappen med ytterligare en 
enhet (t ex ett ton S02). En avgift medfdr en effektivare resursanvhdning; de 
fdretag (och hushfill) som till lagsta kostnad kan begrhsa sina utsl8pp blir ocksA 
de som gor detta. 

En reglering som sager att foretagets utslapp skall minska med en viss volym (ton 
eller procent), eller till en specifik volym, innebsir att niir viil fdretaget n&tt den 
fdrutbestlhda maximiniviin upphor incitamentet att minska utsliippen ytterligare. 
Med en avgift, dikemot, finns hela tiden en stimulans att minska utslappen genom 
battre hushfillning, utveckla ny teknik, etc. PA s& satt har en avgift en "dynamisk" 
funktion som en reglering saknar. En avgifi stimulerar normalt till en kontinuerlig 
teknisk utveckling av miljofdrbattrande arbetsmetoder i fdretagen. 

En aspekt av regleringar sir risken fdr att de som reglerar - statens administratorer 
- tenderar att bli uppslukade av samma syn PA tillvaron som slirintressena har i 
den sektor administrattiren sir satt att reglera. Det giiller ssirskilt om regleringen 
skall fdrhandlas fram med enskilda fdretag. (Detta giiller fdrvisso inte bara energi- 
sektorn utan Wen t ex jordbruks- och kommunikationssektorns regleringar och 
reglerare). 

Det sir viktigt att notera att syftet med miljoavgifter inte iir fiskalt. En fiamghgs- 
rikt anvhd miljoavgift kan medfdra att avgiftsintlikterna SA smhningom blir 
mycket l&ga om avgiften skulle driva ned utslappen kraftigt. Det ik dWor viktigt 
att en regering beaktar att det kan finnas en mfilkonflikt mellan det fiskala milet 
och miljomdet: om miljoavgiften uppfyller sitt miljopolitiska syfte b6r intlikterna 
minska over tiden allt eftersom fdretag och hushfill utnyttjar de mojligheter till 
substitution och anpassning som finns. For tydlighets skull kan tillaggas att syftet 
med en miljoavgift inte iir att eliminera ett utslapp utan i stiillet s&erst$illa att fo- 
retag och hushfill p& ett rationellt satt beaktar miljokostnader i sina ekonomiska 
beslut. 

Om myndigheterna i skattepolitiska sammanhang anviinder en miljopolitiskt 
grundad argumentation fdr infdrande, eller hojning, av miljoavgifter nsir det 
egentliga syftet sir fiskalt kommer sannolikt effekten fiirr eller senare att bli att 
myndigheterna diskrediterar miljoavgifter som instrument i miljopolitiken. 
Trovsirdigheten gh fdrlorad. 

Avgiftsbasen 

Miljofdrstoringen skall begrhas  genom avgiften. Avgiften skall diirfi3r s& nsira 
som mojligt vara relaterad till den potentiella skadans omfattning och karaktiir. 
Detta innebsir att man skall ta h b y n  till att t ex samma volym utsltipp kan ge 
upphov till olika skador beroende p& i vilken milj6 utslappen gors. T ex sir skadan 
av svavelnedfall beroende p& markens karaktiir; skadan av bensindrivna bilar lir 
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beroende pB om de g h  i en storstad, t rhg  alpdal eller i obebyggda trakter, o s v. 
Det kan innebba olika hoga avgifter i olika regioner, t ex sbskilda bilavgifter i 
storstader och alpdalar. 

N k  man skall bestbma vad som skall utgora avgiftsbasen blir det viktigt att 
identifiera det skadliga hmets egenskaper: hur det produceras, anvhds och han- 
teras som avfall. Detta f"ar b1.a. avg6ra om avgiften bor laggas pB utslapp av skad- 
liga h e n ,  eller som en avgift pB en varas pris. 

Valet mellan att avgiftsbelagga en emission eller en vara (output eller input) beror 
p& kostnaden f i r  att administrera och overvaka efterlevnaden. En avgift pB utsliipp 
k billigare och mer praktiskt hanterbar om det ror sig om h e ,  storre och perma- 
nenta utslappskiillor, h om det r6r sig om mhga sm& och svfuidentifierbara kiil- 
lor. I det senare fallet kan det vara mera kostnadseffektivt att avgiftsbelagga in- 
puts eller outputs i produktionsprocessen, fdrutsatt att det finns ett nBgorlunda 
direkt samband mellan n ivh  pB output eller input, och skadan pA miljon. 

I allmhhet b det enklare att lagga en avgift pB en vara h p i  alternativa avgifts- 
baser (OECD, 1996, s. 74):' I praktiken tir det ofta s v b  och kostsamt att mata 
imissionen (skadans omfathing). Det k istiillet liittare att mata emissionen (t ex 
utslappets volym). Ytterligare ett steg bort fib den bas som man helst skulle vilja 
avgiftsbelagga k att lagga avgiften pB en insatsvara. Exempel: Antag att vi vi11 
minska biltrafikens skadeverkningar PA miljon. Det kan ske indirekt genom att 
avgiftsbelagga en insatsvara - bensin - sorn i sin tur antas minska antalet mil och 
fordon, vilket - i tredje led - antas minska skadorna pB miljon. Ett sadant instru- 
ment i miljopolitiken blir emellertid av uppenbara sktil trubbigt. 

Avgiftens storlek 

Den teoretiska principen fdr att bes-a avgiftens nivB k att kostnaden per ut- 
slappt enhet for exempelvis ett fdretag skall motsvara den marginella skadekost- 
naden per enhet pB miljon vkderad vid en nivB PA utslappen som anses acceptabel 
i samhalet. Detta imebk att fdretag med 1Bga marginella reduktionskostnader 
kommer att minska sina utslapp mer Zin fdretag med hoga kostnader. Resultatet 
blir att den totala reduktionskostnaden kommer att minimeras. 

I prak&en b det ofta sv&t att veta hur hogt man skall satta en viss avgift fdr att 
nA det Bnskade mAlet. Man kan dSIrfdr i en trial-and-error process successivt soka 
sig fiam till en nivB med social acceptans. Avgiften kan behova hdras av h h y n  
till ny kunskap och information som kan komma fiam, t ex att utslappen inte iir SA 
farliga f i r  miljoin som man fdrst trodde, eller motsatsen. 

Externa miljoeffekter av energiproduktion och energianviindning har undersokts i 
ett flertal studier. Befmtliga genomghgar av studierna visar PA betydande meto- 
dologiska och empiriska svkigheter ( ExternE, 1995, Sundqvist, 2000). 

*' OECD (1 996), Implementation Strategies For Environmental Taxes, Paris. 
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Analyserna omfattar sdunda en rad effekter, allt fib antal forvhtade msinskliga 
dads- och sjukfall till positiva och negativa verkningar pd jord- och skogsbruk 
samt effekter pd byggnaders livsliingd. 

Forutom bedomningen av dessa effekters kvantitativa omfattning kriivs uppskatt- 
ningar av det ekonomiska viirdet, vilket b1.a. innebiir en statistisk vadering av 
mhniskoliv. Viirderingen av kostnadernas storleksordning iir, och i speciellt stor 
utstrackning betrmande viixthusgasernas effekter, beroende av vilka antaganden 
som gars om global ekonomisk och social utveckling over tiden. Ju hogre anpass- 
ningskraft och ekonomisk tillviixt iir desto lagre blir kostnaderna. 

Erfarenheter av miljoavgifter med anknytning till energiomridet 
For att stimulera anvhdningen av miljovhlig diesel i Sverige infdrdes 1990 en 
differentierad dieselavgift. Vid tidpunkten niir avgiften infdrdes utgjorde miljci- 
vZinlig diesel mindre h en procent av all sfild diesel i landet. & 1996, diiremot, 
var nWan all sdd diesel av det miljovhliga slaget. For ett dieselfordon bedoms 
detta ha minskat utslappet av svavel med ca 75 procent (OECD 1997, s 26)?l Det 
innebiir att avgifisinttikten fib icke-miljovtinlig diesel har minskat till en brikdel 
av den initiala intiikten. Detta ger en tydlig indikation om att ekonomiska incita- 
ment har kraftfidla effekter pA miljoomrddet. Denna slutsats fdrstiirks av liknande 
erfarenheter fib tilliimpning av andra typer av miljoavgifter. 

Den avgifbdifferentiering som infdrts mellan blyad och blyfri bensin har medfdrt 
en stark minskning av anvhdning av blyad bensin. I Sverige, Kanada, Osterrike 
och Danmark har forsiiljningen helt upphort (OECD 1997, s 26). Det senare inne- 
b& att statens int&t fib avgiften pd blyad bensin numera iir noll. 

1991 Sordes avgift pd svavel i olja. Svavelinnehfillet i olja b e r h a s  ha minskat 
till en nivd som ligger 40 procent under den av lagstiftaren avsedda nivh. Det 
uppskattas att de hliga svavelutslappen har &kat med 6 000 ton. N& avgiften 
infordes berhades  den komma att ge ca 500 milj kr per Ar i inttikter. De faktiska 
inmema  har varit ca Mften diirav och har varierat mellan 200 och 250 milj kr 
per Ar. 

199 1 S r d e s  en C02 avgift i Norge vilken uppskattas ha minskat utslappen fib 
fasta fdrbrhningsanlaggningar med upp till 21 procent per Ar. I andra sektorer har 
dock avgiften haft betydligt mindre inverkan (OECD 1997, s 26): privatiigda per- 
sonbilar b e r h a s  ha minskat sina utslapp med 2-3 procent per & och i den norska 
oljeindustrin har utslappen pB grund av avgiften minskat med blygsamma 1,5 pro- 
cent. Statsinmer fi&n COZavgifter har visat sig vara W i g e n  permanenta vilket 
dels beror pd att det pdg& en tillvtixt i efterfrdgan, dels tir en konsekvens av Idg 
priselasticitet i efterfr8gan pd fossila brhslen. Det f m s  fdr nikvarande inga me- 
toder att eliminera dessa utslapp i samband med fdrbrsinning av sAdana brbslen. 

*' OECD (1997), Environmental Taxes and Green Tax Reform, Paris. 

60 



Fordelningsaspekter 
I ett land som Sverige, med sitt viilutvecklade skatte- och bidragssystem, finns 
andra, sannolikt lhgt effektivare och traffsiikrare instrument fdr att nh fdrdel- 
ningspolitiska mhl iin utformningen av miljoavgifter. Om man accepterar denna 
syn bor shlunda miljoavgifter reserveras fdr uppgiften att nh god effekthitet i 
frilga om miljomill, och andra instrument reserveras fdr att nh resultat i fordel- 
ning spolitiken. 

Om miljsavgiften iir fiamgkgsrik i att reducera t ex utsliipp innebiir det att det gilr 
relativt latt att minska avgiftsbelastningen genom olika anpassnings- och substitu- 
tionshtgiirder. Detta talar iiven f i r  att verkningarna ph inkomstfdrdelningen iir 
relativt smh i dessa fall. Igen, om det egentliga maet pfi l h g  sikt iir fiskalt (d v s 
milj6argumentet anviinds som ett skalkeskjul) kommer ocksh fdrdelningsverk- 
ningarna att vara storre. 

Mfihiinda iir detta ett skiil till att fdrdelningseffekterna av miljoavgifter iir relativt 
lite undersokta, och att den avgift som iir undersoh iir COZavgiften, vilken zir 
svilr att undgh. Icke desto mindre verkar incidensen vara oberoende av hushillls- 
inkomst. 

Om en miljoavgift laggs ph en vara 61- det sjiilvklart att de hushhll som har en 
relativt hog andel av sin konsumtion lagd ph den avgihbelagda varan drabbas 
hilrdare. T ex fdrefaller hoginkomsthushdll i stlider spendera storre andel av 
inkomsten ph utgifter for bil iin hushilll med lagre inkomster (fler, storre bilar, 
reparationer och briinsle). I det fallet blir en miljsavgift som Iaggs ph bilar pro- 
gressiv. A andra sidan kan det i glesbygd vara sh att hushilll med lilga inkomster 
har en hog andel bilutgifter i sin konsumtion och att en miljoavgift diir blir regres- 
siv (Viirldsbanken 1996, s. 30).” Fordelningseffekten av en shdan avgift iir dWor 
inte entydig. 

Utri k e s  handel oc h kon kurrens kraft. 
Ett fdretags eller en branschs konkurrenskrafl kan enkelt definieras som att klara 
att hillla normal lonsamhet i internationell konkurrens. D h e d  iir det ocksh W i -  
gen klart att en avgift som siirskilt drabbar ett fdretag eller en viss bransch kan 
medfdra att fdretaget eller branschen forlorar i internationell konkurrenskraft. 

Miljoavgifter kan pfiverka den internationella lokaliseringen av produktion och 
konsumtion. Om miljoavgiften tir hog i ett land och lhg i ett annat finns sjiilvklart 
ett incitament - allt annat lika - att flytta produktion av miljostorande verksamhet 
till landet med den lagre avgiften. Observera att detta inte behover uppfattas som 
”osund” avgifbkonkurrens. Om skadorna (imissionen) i ett land av en viss volym 
utskipp iir lagre $in i ett annat land iir det rationellt i en viirld med internationell 
arbetsfdrdelning att produktionen blir lokaliserad till liinder dtir ett utslapp av en 
given volym gor minst skada. 

Vikldsbanken (1996), Taxing Bads by Taxing Goods. Pollution Controls with Presumptive 
Charges, Washington DC. 
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Man kan ocksB thka  sig att olika lhder har olika preferenser vad betrZiffar viirdet 
av miljon som resurs. Ett fattigt land gor sannolikt en m a n  (medelfiistig) awag- 
ning mellan ekonomisk tillviixt och utslapp iin ett rikt land.= 

Drivkraften fdr omlokalisering av produktion beror dock pB den internationella 
omfattningen av en viss Btgiird, d v s om alla Iiinder liigger pB samma miljoavgift, 
eller om det bara iir ett land. Ju fler lzinder som deltar desto mindre inverkan blir 
det pB fdretagens relativa konkurrenskraft. 

Det fakhun att miljoskadlig produktion omlokaliseras pB grund av skillnader i 
nationella miljoavgifter innebiir att den globala inverkan av en nationell miljo- 
avgift k mindre h den nationella. Denna substitutionsmojlighet okar naturligtvis 
over tiden och genom en allt friare vlirldshandel med varor och t jhskr.  DessvSirre 
kan de globala effekterna av ett lands miljoavgifter gb i fel riktning och bli nega- 
tiva for miljon om de leder till att produktion med ren teknik i ett land flyttar till 
ett annat med smutsig teknik. 

Miljoavgifter p5 transportsektorn 
I detta avsnitt utvecklas i korthet vad som baserat pB skadeviirderingslitteraturen 
och annan information kan anses vara en valmotiverad nivh pi3 en miljoavgift pB 
bensin. Detta gors fdr att nihnare underbygga den kvantitativa fdrdelning av nu- 
varande energibeskattning mellan ett fmansiellt inslag och ett inslag for korrektion 
av externa miljoeffekter som gjordes i ett tidigare kapitel. 

Denna rapport behandlar inte den vidare fiBgan om hur hoga drivmedelsskatterna 
skulle vara om de tillsammans med andra skatter pB bilism aven skulle motsvara 
kostnader fir  vaghfillning eller trafikolyckor. Dihned diskuteras huruvida motor- 
brhslen, och speciellt bilismen, iir "overbeskattad" eller ej ?4 

PB basis av tillgiingliga resultat har bl. a Parry (2001) och Ugeson (2001) pre- 
senterat sammanfattande b e r e g a r  av externa miljoeffekter av motorbrhslen. 
Pany (2001) beaktar i sin analys dels effekter av olika utslapp och dels effekter av 
triingsel vilka kan vara relevanta i Storbritannien som iir fdremBlet fdr ham under- 
sokning. Han kommer fiam till att en miljoavgifl pi3 blyfri bensin pB n i v h  15-20 
pence per liter vore motiverad i Storbritannien vilket motsvarar 2,25 -3 menska 
kronor. Att lata triingseleffekten ingB med 75 ore kan emellertid vara diskutabelt 
fir svensk del. 

Utslappseffekten betr8fXande C02 baserades pB beriikningar av skadekostnader 
uforda av Nordhaus (1 99 1 ), Cline (1 992) och Fankhauser ( 1993) vilka iir de 
vanligaste referenserna pa omri3det. Parry drog slutsatsen att kostnaden i ett 

~ 

23 Detta resonemang bygger dock pi  nAgra starka fdrutsiittningar, t ex att bAda Ihderna kan 
fdrbattra milj6n till samma implementerings- och 6vervakningskostnad, och att i bida iir politiska 
beslut fotade i befolkningens individuella preferenser. 

24 Denna fraga har nyligen diskuterats i en rapport fi4n Skattebetalamas F6rening (Olsson, 2002). 
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hogriskalternativ knappast kunde overstiga 28 ore per kg C02 (vilket motsvarar 
100 USD per ton kol och 65 ore per liter bensin) 25. Kostnaden for ovriga 
luftfdroreningar baserades p i  Krupnick m fl. (1997)26 och angavs till 1:50 kr per 
liter. Parry r h a r  ocksB med vissa motverkande effekter pB kostnaderna. 

Khgeson (2001) g6r en nigot annorlunda analys genom att beakta bullereffekter 
men inte trwgseleffekter. Han bertiknar den externa miljoeffekten till lite drygt 2 
kr per liter bensin. Av detta svarar bullereffekten f i r  46 ore. 

Betraffande kostnaden fdr utslapp av C02 rtiknar Khgeson i sin kalkyl med ett 
hogt kilopris p i  C02, nmigen 60 6rekg (139 ore per liter bensin) vilket tir dub- 
belt s& hogt som Panys hogriskalternativ. Khgesons underlag & en uppskattning 
av det pris pB utslappsratter fdr C02 som skulle uppst% i ett system f i r  handel 
med sBdana ratter som omfattade hela EU och d& nuvarande skatter pB C02 vore 
slopade . 
Kggeson riiknar vad giiller luftfdroreningar p& nya bilar som uppfyller hoga krav 
vad galler utslappen. Med hhsyn till hela stocken av personbilar torde dock 
fdroreningsnivh ligga hogre 5in hans vtirde som var 23 ore per liter. 

Spihnvidden i nivh fdr de olika komponenterna illustrerar den betydande osiiker- 
heten om miljdeffekternas kvantitativa omfattning. Foljande sammanstiillning 
redovisar den kalkylmassiga sammanvagning av dessa uppgifter (ore per liter bly- 
fii bensin) som anvhdes i avsnittet ”Hur skulle alternativen kunna se ut”, (sid. 46 
ff.): 

LuWororeningar @Ox, kolmonooxid, partiklar, mm) 100 
Utslapp av C02 100 d v s 43 orekg C02 
Buller 50 
Summa 250 

Med tanke p& att dagens koldioxidavgifi tir 63 Ore per kilo, vilket motsvarar 146 
(ire per liter blyfri bensin, inneb& kalkylen att det fiskala innehalet i koldioxid- 
avgiften antas uppgfi till 46 6re per liter. 

Ett perspektiv ph kalkylantagandet och dess relation till dagens niv& ges i ett se- 
nare avsnitt (sid 71 Q. Det kan dock redan htir anmlirkas att medan kalkylanta- 
gandet, matt som 6re per kilo C02, ligger 20 ore under nuvarande avgiftsnivh f i r  
finans- och tjihstesektorer s m t  hushAl1, SA ligger det 23 ore (iver skattesatsen f i r  
industrin. I ett scenario d&r problemet med vtixthuseffekten blev fdrema f i r  bred 

*’ En diskussion om beriiknade kolpriser presenteras i ett senare avsnitt. Fsljande konverteringstal 
har anvllnts vid bedcning av ovanstaende uppgifter. 1 kg kol motsvarar 3,6 kg C02. Det gaS 2,32 
kg C02 per liter bensin. 
26 Se ExtemE, 1995 fdr en precisering av dessa referenser. 
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internationell samverkan forefaller det sannolikt med en utjhmande effekt av 
detta slag PA C02-priset mellan sektorer. 

AI te r nat iv ti I I mi ljoavg ifte r 
Ett lovande alternativ till miljoavgifter iir olika system med s.k. flexibla mekanis- 
mer, till vilka handel med utslappsratter hor enligt Kyoto-relaterad tenninologi.. 

System fdr handel med utslappsratter inriktar sig p i  att direkt begrwa utslapps- 
kvantiteter. Detta gor att ett kvantitativt miljomAl s a l s  i fokus. En marknad med 
utslappsratter ger fdretag och konsumenter incitament att agera pti ett satt som 
begrbsar den totala utslappsnivh pti ett kostnadseffektivt satt. En skillnad j h -  
fdrt med en traditionell utslappsreglering iir att ett fdretag vid behov har mojlighet 
att overta ratten till storre utslapp fih nAgon som funnit det lonsamt att minska 
sina. Kostnaden fdr att tvingas kopa utslappsratter om fdretaget skall gora "stora" 
utslapp skapar ett incitament att minska utslappet. PA detta satt uppstk en likhet 
med effekten av en miljoavgift. 

Villkoren fir  att ett system med utsliippsratter skall bli effektivt och UT konkur- 
renssynpunkt acceptabelt diskuteras med borjan i nata  avsnitt. Hiir behandlas 
bland annat overvakning och kontroll, sanktionsmojligheter vid overskridanden, 
former fir initial tilldelning av utslappsr5itter och omfattningen av handels- 
systemet. 

Systemet har provats med f i a m g h g  i USA betriifhnde svavelutslapp. Metoden 
diskuteras fdr niirvarande intensivt i relation till s.k. vikthusgaser sisom C02, 
metan och fluorkarboner. Men handel med utslappsratter kan ocksi etableras for 
utslapp med mer lokalt begrhsade skadeverkningar. 

Handel med grona certifikat samt lhgsiktiga energiavtal iir andra altemativ eller 
komplement till miljoavgifter. Dessa behandlas inte i denna rapport. 

Handel med utslappsratter- principer 
Overltitbara utslappsratter kan sagas vara en kombination mellan en kvantitativ 
reglering och ett ekonomiskt styrmedel. Regleringen bestfir i att myndigheterna 
bestiimmer ett hogsta tak fdr de totala utslappen, medan swrmedelseffekten upp- 
sth genom mojligheten att 6verlAta utslappsratter mellan olika utslappsk$illor un- 
der det givna taket. Taket pti utsliippen kan bes-as PA sAviil internationell som 
nationell nivh. Exempelvis kan man W a  sig att man satter ett intemationellt tak 
pti koldioxidutslapp, och att man tilltiter handel mellan kinder och fdretag i olika 
lhder. Man kan ocksi W a  sig att varje land tilldelas en icke internationellt 
overltitbar kvot, och tillater handel inom landet. Foljande diagram illustrerar 
systemets logik. 

64 



Diagram 4 Ki5pare av utsllppsriitter 

i 

OvanstPlende fdretag behover minska sina utslapp upp till kvantiteten Q. Att 
uppnA detta med intema htg5irder skulle kosta P enligt marginalkostnadskurvan 
(MC). Marknadspriset ph utslappsratter 5ir M, lagre iin fdretagets reningskostnad. 
Foretaget vidtar rening upp till den lagre n ivb  R, men koper utslappsratter mot- 
svarande strackan RQ. ”Triangeln” UST anger den besparing som fdretaget gor 
jWort med egen rening. Ytan RSTQ anger fdretagets betalning fdr kopta 
utslappsratter. 

Diagram 5 Slljare av utsllppsrltter 
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Foretaget i har genomfdrt reningsfitgbder motsvarande kvantiteten F , vilket 
kostat fdretaget K kronor per ton kol. Foretaget har emellertid erhfillit ut- 
slappsratter motsvarande L. K & lagre h marknadspriset M pA utslappsratter. 
Foretaget minskar d i  sina utslapp ytterligare upp till L och siiljer overskottet av 
utslappsratter vilket inbringar summan FNOL. Ytan EFLO under kurvan anger 
kostnad fdr okad rening. Foretagets vinst anges av "triangeln" NEO. 

Handel med utslappsratter kan i princip bidra till att uppfylla vilket miljSm&l som 
helst (aven ett suboptimalt sAdant) till lagsta kostnad. Det optimala taket fdr fiam- 
tida utslapp, liksom de optimala miljoavgifiernas storlek, kan vara svfva att fast- 
stiilla p g a osiikerhet om den skada som klimatfdrhdringarna leder till. Det rAder 
aven osiikerhet kring fdrdelningen av effekterna over olika regioner och genera- 
tioner och det ligger svihigheter i att summera effekterna p i  global nivi vid olika 
tidpunkter. 

Det har anfdrts som ett problem med utsltippsrattshandel att systemet genom att 
tillita utslappskiillor att overskrida sin reduktionsnorm (forutsatt att en m a n  kalla 
balanserar detta genom att underskrida sin norm), kan generera oacceptabelt hoga 
utslappsnivaer lokalt. Detta problem uppst4.r dock inte fdr vWhusgaser, eftersom 
de inte enbart piverkar den lokala utslappsmhgden utan har lika stor pAverkan PA 
hela den globala miljan, oavsett var utslappskiillan b lokaliserad. F r b  denna syn- 
vinkeliir vtixthusgaser mer lbpl iga for ett handelssystem med utsldppsratter iin 
en del andra h e n ,  vilka redan regleras genom detta system. 

Initial fordelning 
Det f m  i princip tre olika satt fdr fdrdelning av utslappsratter. Tvfi av dessa 
innebb fdrdelning av en given mhgd utslappsratter antingen genom gratis utdel- 
ning till existerande kiillor eller genom auktionering. I den tredje metoden gors en 
anlaggnings utslappsratter beroende av storleken p i  dess produktion som andel av 
den totala produktionen. I engelsk terminologi kallas den senare metoden output- 
based allocation eller altemativt att man tilliimpar en Generation Performance 
Standard (GPS). En variant av denna tredje metod t i l lhpas inom den svenska 
avgiftsbelaggningen av kvaveoxider med tillagget att inWerna betalas tillbaka 
till fdretagen enligt en fdrdelningsnyckel. 

Det fdrsta alternativet innebk att tillstlind delas ut gratis till existerande kiillor 
baserat pfi historiska utslapp (s.k. "grandfathering"). En nackdel med denna prin- 
cip iir att fdretag som vhtat  med att begrhsa utslappen gynnas, eftersom de via 
tilldelningen j W o r t  med andra fdretag i-3.r en extra tillghg de sedan kan salja 
vidare. En annu invhdning b att det blir svhare fdr nya aktorer att komma in pfi 
marknaden. De nya aktorerna m&e k6pa utslappsratter fih de existerande och 
dessa kan vara motvilliga till att slappa in nya konkurrenter. En fdrdel med denna 
princip k dock att den iir relativt enkel att genodra .  

Det andra alternativet, att auktionera ut utslappsratterna, har fdrdelen att det kan 
leda till en effektiv fdrdelning av utslappsratterna. Foretagen f"ar konkurrera om 
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ratterna som tillfaller de foretag som k villiga att betala det hogsta priset. En 
ytterligare fordel med att auktionera ut utslappsratterna & att staten fk in pengar, 
vilket kan vara betydelsefidlt om systemet kommer att omfatta sektorer som idag 
betalar miljoavgift, exempelvis koldioxidskatt. 27 

Auktioner leder ocksfi till att aktorer pfi marknaden f"ar snabb information om pri- 
set pfi utslappsratter, vilket k helt centralt n k  de ska fatta beslut om egna pltgkder 
for att uppfjrlla fitaganden. Med ett auktionsfdrfarande blir metoden i princip lik- 
tydig med en miljoavgift . Storleken pfi den totala utslappsmbgden kommer att 
vara avgorande fdr det pris som satts pfi utslappsratterna. Detta pris motsvarar i 
princip den skatt som skulle kr8vas fdr att uppnh samma reduktion28 
Auktionering leder till intiikter till staten. Hur dessa intiikter anvhds blir av stor 
betydelse fiir det ekonomiska utfallet av politiken. I en utredning av Burtraw m.fl. 
fih 2001 , d& inWerna betalades ut till hushalen som klumpsummor, drogs 
slutsatsen att auktion ledde till klart lagre samhiillsekonomiska kostnader h 6v- 
riga alternativ. Om intiikterna fih en auktion istdlet anvhts till att siinka andra 
skatter hade metodens kostnadseffektivitet ytterligare okat. 

Aven gratisutdelning via grandfathering leder till vissa intlikter fdr staten genom 
att foretagsvinsterna okar. Metoden innebk nihligen att betydande fdrmogen- 
hetsvkden firs over till foretagen. De gratisutdelade utslappsratterna represente- 
rar ett fdrmogenhetsvkde eftersom de har en alternativkostnad. I stiillet fdr att 
anvhda ratten sjiilv kan fdretaget saja den till det pris som etableras pfi andra- 
handsmarknaden. Man kan W a  sig en mekanism vilken innebk att foretaget 
placerar gratisratterna i en intern enhet som interndebiterar produktions/fdrsiilj- 
ningsenheten fdr anvhda utslappsrgtter. Denna kostnad laggs pfi fdrsiiljnings- 
priset till kunderna. Effekten blir f ir  fdretaget en tikad beskattningsbar vinst, 
vilket leder till okade statsinwer. 

Det har ifiagasatts om grandfathering k en i praktiken mojlig metod fdr att 
begrihsa utslappen av vikthusgaser med tanke pB de stora transfereringar till exi- 
sterande fdretag det k fifiga om (Jacoby och Ellerman, 2002). 

Sparande (banking) och !An 
En diskuterad filiga k om utslappsratterna ska fi3 sparas och i sfi fall hur lhge? 
Att spara utslappsratter inneb& att parterna kan ta med sig outnyttjade utslapps- 
ratter fib en htagandeperiod till en annan. Vissa fir kommer foretagen att slappa 
ut mindre h utsliippsbegrhsningen, andra fir mer. Att kunna spara utslappsratter 
ger en storre flexibilitet for fdretagen. Erfarenheter fih handeln med utslapps- 
ratter i USA ger vid handen att tilliten till systemens lhgsiktighet iir mycket vik- 
tig for god funktion av ett spldant s k banking-system. Systemets flexibilitet Civer 
tiden skulle h a  stiirkas ytterligare om en mojlighet fdr alctorerna att l h a  ut- 
slappsratter av varandra Xordes. 

'' SOU 2000:45, Handla f i r  att uppnh klimatmhl, 2000 
28 SOU 2000:23, Fbrslag till svensk klimatpolitik, 2000 
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Sake rh etsventi I 
Om man anvhder auktionering eller grandfathering sorn initial fdrdelningsmetod 
kommer den totala tilldeldgen av utslappsratter under en period att vara fixerad. 
Man satter ett tak for de tillAtna utslappen. Ofta tiinker man sig att ett fdretag, eller 
eventuellt ett land i ett internationellt system, som overskrider sin b o t  skall be- 
laggas med ett kzinnbart &&, boter. berskridande skulle i extremfallet krimi- 
naliseras. 

Mot detta har invhts att kostnaden fdr politiken d& kan bli mycket hog med h h -  
syn till den genuina os&erheten om fiamtida bakgrundsbetingelser och om han- 
delssystemets effektivitet. Detta kan leda till att priset PA utsliippsratterna blir 
mycket hogt. En mekanism fiir att skapa icke kriminaliserad flexibilitet i systemet 
har dWor fdresprfhts. 

Problemet har belysts i ett ofta citerat arbete av Martin Weitzman fib 1974, diir 
det visas att en fix kvantitetsbegr&ming i ett fall med en ”stock polluter” kan leda 
till mycket hoga kostnader fdr politiken. Man talar om en stock polluter for ett fall 
diir det Arliga tillskottet av emissioner iir litet i fdrMlande till den redan existe- 
rande miingden. Forekomsten av vkthusgaser i atmosf&en torde vara ett sAdant 
fall. 

7 

I ett sfidant lage visa Weitzman’s analys att ett prisinstrument ger battre effekter. 
Av detta har olika analytiker betrmande handeln med utslappsriitter fdr C02 dra- 
git slutsatsen att systemet borde kompletteras med en sdcerhetsventil 
(Morgenstern 2002 samt Ellerman och Jacoby, 2002). Utan en stidan ventil skulle 
priset PA utslappsratterna h a  bli mycket hogt exempelvis om den ekonomiska 
tillviixten blir hogre h man berha t .  FrAgan om siikerhetsventil i handel med 
C02 diskuteras mera nedan. 

Kon troll 
For att skapa tilltro till systemet med handel av utslappsratter havs att utslappen 
fib varje utslappskalla kan matas eller administrativt fas td las  under en Atagan- 
deperiod. For koldioxid kan utslappen beriiknas genom att mata fdrbrukningen 
eller importen av brtin.de eftersom det utvecklas ett bes tb t  utslapp av C02 vid 
fdrbrzinning av varje brhsleenhet . For andra gaser kan det bli tal om att direkt 
mata utslappen fih utslappsktillan. Det kan vidare behovas nAgon form av regi- 
strering och kontroll av innehav av utsliippsratter. 

Grundprincipen fdr kontroll bor vara att systemet ges en utformning som begrh- 
sar behovet av b y r b t i s k  overbyggnad. SA lhgt  mojligt biir systemet styras av 
generella regler vilka anger ramarna fdr handeln. Detaljutformning bor kunna 
overlAtas p& den privata sektorn. 
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Erfarenheter i praktiken 
Ekonomer har liinge havdat fdrtjiinsterna med system fdr handel med utslsipps- 
ratter i j Worelse med mer traditionella regleringslosningar (se t.ex. Tietenberg, 
1994). Programmet fdr svaveldioxid i USA behiiftar fordelarna. Programmet 
uppnfidde de utslappsmtil som satts upp utan nBgra storre legala problem och till 
en Iagre kostnad iin vad som fdrutspfitts. Inget traditionellt kontrollsystem nBgon- 
sin har lyckats uppfjlla kraven i alla dessa dimensioner. 

Lardomar frin USA 

En fdrsta liirdom fih USA:s erfarenheter t4.r att stora program fdr handel med ut- 
slappsratter kan fungera i stort sett som de beskrivs i Iiirobockerna och Astad- 
komma bhde utslappsreduceringar och att enskilda aktorer kan siinka sina kostna- 
der fdr utslappsreducering. Man kan dock r h a  med att ett system fdr handel med 
utslappsratter leder till en del overraskningar och att systemet pB ett relativt effek- 
tivt satt anpassar sig till overraskningar och fdriindringar pB andra hfill i ekono- 
min. Detta exemplifieras i USA-programmet av det fallande priset pfi kol med lfig 
svavelhalt och de overinvesteringar i reningsutrustning som blev en fdljd. Men 
marknaden reagerade effektivt pfi den information som priserna pfi utslappsratter 
fdrmedlade och en del bestidlningar pfi reningsutrustning drogs snabbt tillbaka. 
Det fir sv&rt att fdrestidla sig att ett traditionellt kontrollsystem skulle fungera lika 
bra i denna situation. 29 

En andra Iiirdom Zir att marknader fdr handel med utslappsratter tar tid att utveck- 
las och utvecklingstakten kan vara khslig fdr strukturen i vissa delar av pro- 
grammet. De auktioner som anordnades ger intryck av att ha underlattat processen 
att informera om aktuella priser och utvecklingen pB marknaden for utslappsratter. 
Storre auktioner, strukturerade pB ett annat satt skulle eventuellt fimgera &mu 
bgttre. 

En tredje liirdom iir att handel med utsl&ppsr$itter knappast iir ett magiskt verktyg 
som kan Iosa alla miljijproblem till forsumbar kostnad. Det visar sig att det mhte 
finnas ett underlag och ett tillrackligt a n d  aktorer fdr att en marknad ska fungera. 
Vikten av tilltro till systemets uthdlighet over tiden understryks av aktorerna. 

En $&de liirdom Zir att ett system haver noggrann kontroll och overvakning. 
Denna kontroll och iivervakning skulle vara svhare att genomfdra i ett internatio- 
nellt system fdr koldioxid och andra vkthusgaser p g a olika lagar i olika Ihder 
m.m.. 

USAs handelsprograrn med utslappsratter fdr svaveldioxid har varit i bruk Mlt ut 
sedan 1995 och tillgiingliga utvtirderingar kom relativt snart diirefter. Det finns 
dwdr anledning till viss fdrsiktighet n8.r man drar slutsatser av programmet. Ett 
antal viktiga fihgor iiterstpir. T ex SA vet vi lite om vilken phverkan handeln haft pfi 

29 Schmalensee R, Joskow P L, Ellerman D A, Montera J P, Bailey E M, An interim evaluation of 
sulfur dioxide emissions trading, Journal of Economic Perspectives, vol 12, nr 3 1998, p. 53-68 
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utvecklingen av ny teknik. Likadant vet vi lite om vilken piiverkan programmet 
kommer att ha pii miljon. Trots siidana osiikerheter har handel med utslappsratter 
nu Gtt ett erkhande som ett bra verktyg for att reducera utslapp till en 1iig kost- 
nad.3' 

Ett svenskt experiment 
Nationalekonomerna Bergman, Mliler och SWd utfdrde i slutet av 1980-talet en 
studie av kolvateutslapp och handel med utslappsratter for kolvate i G6teborg:l 
Vid tiden fdr studien uppgick kolvateutslappen i omrttdet till ca 15 000 t0dA.r. 
H m e n  av dessa utslapp fib petroleumanvhdning hiirrorde fib industrin och 
hiilften fib fordonstrafiken. De data som fdrekommer i studien 8r baserade pB 
uppgifter fib fdretag i Goteborg, Lzinsstyrelsen i Goteborg och Bohus I&, samt 
de fdretag som saljer reningsutrustning. Kolvateutslapp tir vlil k h t  fdr att kunna 
transporteras lbga  strackor, varfdr de miljoproblem utslappen ger upphov till tir 
regionala snarare h lokala. 

De fiiigestiillningar man i experimentet ville ffi svar pA var f i d o r  allt fdljande: 
Kommer den sammanlagda reningen att fdrdelas mellan fdretagen sii att den 
lagsta sman lagda  reningskostnaden uppnb? 
Kommer ett enhetligt marknadspris att gala fdr utsl5ippsratterna? 

Ett s elexperiment (observera inget fdrsiik i verkligheten) genodordes i stu- 
dien.P2 Ett par slutsatser kan dras av experimentet. En losning mycket n&a den 
kostnadsminimala fdrdelningen av reningen uppds i en hog andel av spelom- 
gbgarna. I majoriteten av fdrsoken, spelen, ligger den totala vinsten hogst en 
procent i f i b  den optimala vinsten. Man fann en tydlig tendens att handeln med 
utslappsratter leder till en produktion (och diirmed utslapp) nfira den kostnads- 
minimala. 

Vidare fann man inget belagg fdr att den initiala informationstillgbgen skulle 
vara vasentlig fdr utfallet. I en del omgbgar skedde viss overfdring av informa- 
tion om kostnaderna. Det intressanta hfir tir att kunskap om motpartens kostnad 
inte visat sig nodvhdig fdr att uppnB optimum. 

En ytterligare slutsats som dras i studien tir att de tekniska och administrativa pro- 
blemen med ett handelssystem fdr utsliippsratter b6r vara overkomliga. Det beto- 
nas att handel med utslappsratter alltid kan utformas SA aft miljon fdrbattras ge- 
nom vidtagna transaktioner och att ingen behover forlora pii denna typ av transak- 
tioner. 

30 D. Ellerman, m.fl., 2000 

Gtjteborg, 1987 
32 Ett experiment med utsliippsrtittshandel av C02 som omfattade fyra nordiska Ihder f m  
beskrivet i Bohm, 1997. 

Bergman L, K-G Mtiler, I Sml, &erlAtelsebara utsltippsriitter. En studie av kolvtiteutslapp i 31 
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Nigra konklusioner 
Erfarenheterna visar att handel med tiverltitelsebara utslappsratter k praktiskt 
mojlig och att handeln kan goras effektiv. Mer specifkt kan man dra slutsatsen 
att handel med utsliippsratter har stora fdrtjtinster och blir effektiv forutsatt att: 

fordelningen av ratten att gora utslapp kan goras rationell 
en utslappsratt avser en viss kvantitet under en bestiimd tidsperiod 
odattningen av det man handlar med k tillrackligt stor 
kontrollen iir god, vilket kraver enkla och standardiserade instrument for 
matning 
aktorerna har tillit till systemets stabilitet over tiden 
handelsomridet 5ir stort i regionalt htinseende. 

HandeI med utslappsratter for koldioxid 
Ett mycket aktuellt miljoproblem kopplat till produktion och konsumtion av 
energi k utslappen av koldioxid. Problemet engagerar siv2il nationellt som inter- 
nationellt. Aktiviteter pi3 FN-niva och Kyotoprotokollet avspeglar vkthuseffek- 
tens globala karaktiir. Det fdreligger en insikt om att en stabilisering av viixthus- 
effekten bh t  uppnb genom brett internationell samarbete. I detta sammanhang 
har stort intresse kommit att riktas mot mojligheterna av internationell handel med 
utslappsratter avseende koldioxid. Ju fler Ihder som deltar i ett stidant program 
desto lagre blir priset p i  dessa utslappsratter, dvs priserna PA kol och k0ldioxid.3~ 
Omvtint galer att ambitiosa nationella mhl kan leda till SA h6ga kolpriser att 
strukturella problem uppstik i ekonomin om inte andra Itinder infor en motsva- 
rande politik. 

Ett skid till intresset fdr handel med utslappsratter fdr koldioxid k en pessimism 
betrmande mojligheterna till internationell samordning av milj6avgifter p i  
koldioxid. 

Viktiga beslut som mfiste fattas Mor upprattandet av ett handelssystem med ut- 
sliippsratter med koldioxid och andra vikthusgaser ror fdljande frfigor: 

Vilka liinder, fdretag och sektorer ska delta? 
Behovs siikerhetsventiler som gardering mot oforutsedda htindelser? Hur 
borde de utformas? 
Hur skall man hantera fdrdelningen av utsliippsratter for de sektorer och %re- 
tag som ingh i handelssystemet jh fd r t  med dem som inte deltar, och vem 
ska ansvara fdr griinsdragningen? Pi3 vilket satt kan ett system fdr handel med 
utslappsriitter bygga vidare PA befintliga m a  och medel? 
Hur kan man se till att ungef& lika stora kostnader b&s av dem som ingh i 
handelssystemet som av dem som fdljer andra mill och medel? 

33 1 kg kol motsvarar 3,6 kg C02. 
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IPCCs Second Assessment Report Waver, foga forvbande, att ett system for han- 
del med utslappsratter bor vara internationellt fir att fimgera. Rapporten hiivdar 
ocksd att ett handelssystem b6r styras och kontrolleras centralt PA mellanstatlig 
nivd av ett mellanstatligt organM 

EUs g r o n b ~ k ~ ~  

I EUs Gronbok om handel med utslappsratter fdr vikthusgaser, publicerad &I- 
2000, beskrivs hur EU genom Kyotoprotokollet har Atagit sig att fiam till perioden 
2008-2012 minska sina utslapp av vWusgaser med 8 procent j M o r t  med 1990 
&I-s nivh. Detta betyder att det kravs en minskning p& omluing 14 procent j W r t  
med den prognostiserade fdrbrukningen om inga htg&der vidtas. 

Handel med utslappsratter kommer tillsammans med ovriga medel att vara en 
viktig del av gemenskapens strategi for genomforande av Kyotoprotokollet. En 
handel som bAde bedrivs internt inom gemenskapen och externt med andra indu- 
striliinder havdas medfdra lagre kostnader fdr alla att fullgora EUs dtaganden. 
Medlet har inte anvhts tidigare inom EU. Diirfdr fiamhAlls vikten av att sarda 
edarenheter om hur ett sAdant system kan genomfdras innan det internationella 
systemet fdr handel med utslappsratter Mors, vilket enligt Kyoto-protokollet pla- 
neras bli Ar 2008. I EUs Gronbok fdreslfis att EU-lbderna skall fdrbereda sig ge- 
nom att infdra ett gemensamt system till 2005. Utslappsratterna skulle i en fdrsta 
fas delas ut gratis medan regelbundet Aterkommande auktioner anses bast n& sy- 
stemet v2ilii.r etablerat. Frfigan om lagring (banking) foreslAs bli foremill fdr fiam- 
tida forhandlingar. 

Ett gemenskapssystem for handel med utslappsratter skulle ge ett enhetligt pris 
fdr de utslappsratter som kops och sliljs inom systemet. Separata nationella system 
utan koppling till varandra skulle diiremot resultera i olika priser inom varje na- 
tionellt system. Detta skulle kunna ge upphov till besviirliga fiAgor rorande statligt 
stod och nya aktorers tilltrade till marknaden. En sAdan situation skulle skapa osa- 
kerhet fdr bfide medlemsstater och fdretag. Dessutom skulle dessa problem fir- 
modligen fdrviirras i samband med utvidgning av gemenskapen. 

EU-kommissionens konkreta forslag, KOM(2001)581 

Som en uppfdljning till EU:s Gronbok presenterade kommissionen i november 
2001 ett forslag till handel med utslappsratter fdr vWusgaser. Utslappen mats i 
koldioxidekvivalenter. Inledningsvis begrbsas handeln till koldioxid, som utgor 
over 80 procent av EUs utslapp av vWusgaser. Forslaget omfattar en fdrsta fas 
under perioden 2005 till 2007. Diirefier fdljer en period under vilken Kyoto- 
Atagandet skall uppfyllas. DB inleds ocksh internationell handel enligt Kyoto- 
avtalet. Under den fdrsta fasen fdrdelas utslappsratterna gratis och botesbeloppen 
satts lhga fdr fall att kraven inte uppfylls. 

34 IPCC Second Assessment Report-climate change 1995, WG III,1996 
” EUs Grirnbok om handel med utslzippsriitter Br viixthusgaser inom Europeiska Unionen, 2000 
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Energiskatter med syfte att b e h p a  ,oldioxidutslapp skall f"a fdrekomma paral- 
lellt med handel med utsliippsratter. De Mr dock inte fdrekomma samtidigt inom 
en och samma sektor eftersom de dA kan snedvrida konkurrensvillkoren. 

De sektorer som skulle omfattas av handel k energisektorn, produktion och bear- 
betning av jiirnmetaller, mineralindustrin och industriella anlaggningar for pro- 
duktion av pappersmassa av tra eller fiber samt papper och papp d& produktions- 
kapacieteten overstiger 20 ton per dag. Transportsektorn liimnas h e d  utanfdr. 

Forslaget innehaler ett botesbelopp som skall upp fi till 100 € (ca 90 orekg) per 
overtaligt ton utslapp, 50 € under inledningsfasen! F r h  2008 skall lagring (ban- 
king) tillfitas. 

Dokumentet sager inget om hur marknaden skall organiseras eftersom man, kan- 
ske nilgot optimistiskt, menar att marknadsstrukturerna kommer att uppsti av sig 
sjiilva n k  utslappsratterna har fdrdelats. 

Svenska positioner 

I april2000 presenterade t v A  svenska offentliga utredningar, Klimatkommitt6n3' 
och den s k Flexme~utredningen~~, betiinkanden som diskuterade klimatfiigan 
och handel med utslappsratter i detta sammanhang. Den senare utredningen hade 
ett sniivare mandat och var mer tekniskt orienterad. 

Klimatkommitt6n ansilg att utslappen av vhthusgaser fiam till 2050 borde mins- 
kas med 50 procent jMor t  med 1990. Vidare anshg man att en minskning av 
utslappen mellan 1990 och 20 10 med 2 procent var ett enomforbart mill med 
hbsyn till berZiknade kostnader och tillghgliga medel. 

Klimatkommittkn bedomde i sitt beWande att ett system fdr handel med ut- 
slappsratter, d k  s i  mhga utslappskiillor och sB mhga liinder som m6jligt ingk, 
sir en lhgsiktigt bra strategi fdr att angripa klimatproblemet. Vidare ansilgs att 
handelssystemet bor ersatta dagens koldioxidskatt. Kommitt6n fdrordade ocksh att 
en sbskild teknisk utredning borde tills5ittas fdr att ge forslag till utformning av 
systemet for handel med utslappsratter. En slidan utredning fick sina direktiv un- 
der hosten 2001 och fdrvbtas presentera sin rapport i december 2002. 

Utredarna bakom Klimatkommitth och Flexmex-rapporten ansilg att utsliipps- 
ratter skall auktioneras ut. Skden till detta uppgavs vara att utsliippsratterna dB 
hamnar hos dem som vzirderar dem hogst och att en auktion leder till en lika be- 
handling av befmtlig verksamhet och nya aktorer. En man fordel som niimns sir 
att staten erhAller i n m e r  fih auktionen. 

36 Bedams svara mot dubbla marknadspriset niir systemet iir i f i l l  gang respektive under 
infasningsperiod. 
''I F6rslag till Svensk Klimatstrategi, SOU 2000:23 
38 Handla for att uppnS klimatmiil, SOU 2000:45 
39 MAlutsliippet angavs mer precist som ett genomsnitt f i r  hen 2008-2012. 
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Enligt de niimnda statliga utredningarna kan auktionering av utslappsratter strida 
mot svensk grundlag. Forfattama till ESO-rapporten "Nya bud" fitin 2001 anser 
emellertid detta vara oklart.4' Man havdar ocksfi att ett eventuellt problem kan 
Iosas genom att man delar ut vissa tidsbegr-ade kvoter gratis och sedan siiljer en 
efterhand vSixande del kvoter genom ett auktionsfdrfarande. 

Utvecklingen i v6r omvarld 
Av de europeiska lhderna iir det Danmark, Norge och Storbritannien som har 
kommit lzingst n5ir det giiller fdrslag och Worande av handel med utslappsratter 
for att uppnfi landets miljomd. I oktober 1998 uttryckte det norska Stortinget 6ns- 
kemd om att utveckla ett system fdr handel med utslappsratter, genom vilket 
Norge skulle uppnh sina utslappsminskningar. Ett forslag togs fram i samarbete 
mellan regeringen, akademiker och industrin. Forslaget presenterades i december 
1999. 

Det fdreslagna norska systemet skiljer sig ur flera viktiga aspekter fih det euro- 
. peiska system vilket presenteras i EUs Gronbok. Den viktigaste skillnaden iir att 

systemet skulle bli betydligt mer omfattande och stracka sig lhg t  utover de stora 
industrikiillorna och inte bara inkludera koldioxid utan aven andra viixthusgaser. 
Sammantaget skulle 88 % av Norges utslapp av viixthusgaser 1997 innefattas. Det 
kommer med all sannolikhet att ta l b g  tid innan man agerar och systernet fdreslh 
tas i bruk tir 2008. En fdrsta Atagandeperiod kommer att ha sin start dfi. Utslapps- 
ratterna kommer att borja distribueras tre till fem &r innan dess och de kommer att 
vara giltiga under vilket Ar som helst under den fdrsta htagandeperioden eller sfi 
kan de sparas fdr fiamtida bruk (banking). Om det blir ett internationellt handels- 
system fdrvzintas Norge importera en stor del rattigheter fdr att tiicka sina utslapp. 
Detta pga. att Norge fdrvhtas ha en relativt hog marginalkostnad fdr utslapps- 
minskningar, vilket i sin tur beror pfi strukturen ph landets viixthusgasutslapp. 

Betrmande den initiala fdrdelningen av utslappsratter rhdde det delade meningar 
bland medlemarna i det beslutande organet. En grupp rekommenderade att re- 
geringen auktionerar ut utslappsratterna och att inmema anvhds av regeringen 
till att minska andra skatter. En annan grupp rekommenderade att man anvhder 
sig av grandfathering och ytterligare en annan grupp menade att det ligger pB po- 
litikerna att besluta om detta och att beslutet ligger u W o r  detta organs mandat. 

Ett annat land i Europa som kommit lhg t  i utvecklingen av ett handelssystem 
med utslappsratter iir Danmark. Systemet som tradde i kraft under Ar 2001 81- be- 
grhsat till den danska energisektorn, vilken st& fdr en tredjedel av landets koldi- 
oxidutslapp. Det utslappstak som faststiillts reglerar endast koldioxid och mdet iir 
att man AI 2005 ska nA en minskning som innebiir att utslappen uppgk till 20 pro- 
cent av 1998 tirs utslappsnivh. De beriiknade utslappen fdr 2001-2003 ligger ca 30 
procent under de genomsnittliga utslappen fdr Aren 1994-1998. Systemet viilkom- 
nar Wen internationell handel. 

Hultkrantz och Nilsson, 2001, Nya bud - en ESO-rapport om auktioner och upphandling 
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Tre aspekter p i  det danska handelssystemet sir speciellt intressanta. Den forsta iir 
frAgan om vilka aktorer som ska inkluderas i systemet. Det utslappstak som defi- 
nierats ska tzicka utslapp frh produktionen i den danska energisektorn, aven sAdan 
energi som exporteras. Denna produktion kan variera kraftigt fib ett Ar till ett 
annat. 90% av den danska energisektorn kommer att inkluderas. 

For det andra kommer utslappsratterna att tilldelas deltagarna gratis baserat PA 
deras respektive utslapp 1994- 1998. Regeringen sparar en del utslappsratter UT 
den totala banken av utslappsratter, vilka kan tilldelas nya aktorer. Utslapps- 
ratterna kommer att delas ut lopande Mor varje nytt Ar. 

Den tredje aspekten sir straffen for de aktorer som inte uppfjlller sina krav. Den 
som overskrider sina griinser fdr tillAtna utslapp kommer att Alaggas boter med 40 
DKK per ton koldioxid (ca 5 orekg C02). B6terna iir SA pass liga pga. den stora 
eflerfrtlgan som f m s  PA exporterad dansk energi. Den danska energifiamstiill- 
ningen iir starkt beroende av kol och i tider med lite regn sir efterfrigan PA dansk 
energiexport extra hog och detta leder till hoga utslappsnivier, vilket skulle driva 
upp priset PA utsliippsratter i Danmark. Tanken f att om efterfiAgan PA export 
skulle minska skulle straffen justeras och bli hArdare. 

De milda straffen kan dock leda till problem fdr Danmark nsir det galler att upp- 
fylla kraven enligt Kyotoprotokollet. & straffen milda kostar det inte s i  mycket 
att Sverskrida sitt individuella utslappstak, men om mhga aktorer g6r det SA 
kommer landets totala utslapp att bli SA hoga att de overskrider griinsen enligt 
Ky otoprotokollet . 

Aven i Storbritannien har ett handelssystem fdr utsliippsratter av koldioxid etable- 
rats. Systemet har en bredare branschtzickning iin det danska men deltagandet iir A 
andra sida fiivilligt. 
Se vidare www.defia.gov.uk/environment/climatechange/tradin~index.h~. 

Experiment med internationella handelsprogram for C02 

Handel med utslappsratter skulle h a  vara en viktig besthdsdel i processen att 
minska utslappen av koldioxid i vsirlden, men &mu sakuas erfarenheter av inter- 
nationell sfidan handel. Dock haler en del kunskap pfi att genereras via olika pro- 
gram p& projektbasis.. En skrift publicerad 2001 av IEA och OECD redovisar re- 
sultaten av ett antal simulationer, nationella handelsprogram och internationella 
fdrhandlingar som genomforts pfi omAdet.4' Samtliga dessa visar PA att ett 
handelssystem som iir ratt utformat leder till utslappsminskningar PA ett kostnads- 
effektivt s5itt. 

Koparna i ett handelssystem kommer att bli liinder och foretag i liinder diir kost- 
naden fdr utslappsreducering tir hog. Saljarna kommer att bli liinder och fdretag i 
liinder dsir kostnaden sir lagre. Liinderna i bsteuropa, Centraleuropa och f d Sov- 

International Energy Agency, International Emission Trading-fiom concept to reality, 200 1 



jetunionen t ex tillhor den senare kategorin. Dessa liinders utslapp har minskat 
dramatiskt sedan 1990. 

Ekonomiska modeller visar att internationell handel med utslappsratter kan leda 
till kostnadsminskningar pd 30-90 procent jtimfdrt med traditionella reglerings- 
metoder. Men iin sd liinge existerar internationell handel med utslappsratter bara i 
teorin, inte i verkligheten." En vzil fungerande marknad k o m e r  att satta ett pris 
PA utslappen. N& ett pris existerar tas detta med i berhingarna n& fdretag over- 
vager investeringar i ny teknik och reningsutrustning. Ett pris PA t ex koldioxid- 
utslapp kommer att ge incitament fdr att utarbeta investeringsstrategier fdr re- 
ningsutrustning och fdr att soka efier l hp l ig  teknologi fdr att mota sina m d  fdr 
utslappsminskningar till lagsta mojliga kostnad. 

Som ett supplement till den information som dessa ekonomiska modeller till- 
handahdler har IEA i n&a samarbete med industrin och ett antal regeringar ge- 
nomfort t v A  simuleringar av handel med ut~lappsratter!~ Den fdrsta, som 
organiserades av elbolagen i Europa tillsammans med IEA och Paris Bourse, 
inkluderade handel med elektricitet och koldioxid. Simuleringen var en positiv 
erfarenhet fdr deltagarna. Den indikerar att fdretag pA ett enkelt satt kan ta del i 
internationell handel med utslappsratter. Man kan fdrvandla ett krav (att minska 
utslappen) till en tillging (en ny handelsvara). 

Den andra IEA simuleringen avser att ge en realistisk indikation over hur handel 
med utslappsratter skulle se ut i verkligheten, diir man inkluderar bdde regeringar 
och privata fdretag som kopare/sajare av utslappsratter fdr C02. Simuleringen 
visade PA lagre kostnadsbesparingar fitin handel med utslappsratter iin vad de 
ekonomiska modellerna gor. Trots detta tir besparingarna imponerande. De k hela 
60 procent stone tin vad de skulle ha varit om man skurit ner pd utslappen med 
traditionella regleringar. Simuleringen visade ocksd att liven liinder med mycket 
olika inhemska utslappsprogram med fdrdel kan handla med varandra utan att det 
leder till ndgra storre problem. Om privata fdretag deltar i handeln pressas pri- 
serna ytterligare. 

Ett handelssystem behover regler fdr att kunna verka pd ett effektivt s&t. Interna- 
tionella aktorer har nu definierat en del av dessa nodvtindiga regler: 

Uppfyllelsekraven mkte kontrolleras; mater de enskilda liinderna sina 
utslappsminskning skrav? 
Transaktionerna mellan liinder mkte boworas systematiskt och det mhste 
h a s  bdde nAgon slags registrering av och straff f ir  "icke-uppfyllande 
situationer". 
Vad hiinder om ett landfdretag sajer fler utslappsratter iin det egentligen 
ager? 

42 Viss internationell handel inom ramen fzir projektprogrammen CDM och JI har emellertid 
inletts. 
43 IENOECD, 200 1, op.cit 
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Den internationella handeln med utslappsratter inger stora fdrhoppningar. Men 
svHa politiska och tekniska problem miste Iosas p i  vagen. Om problemen loses 
p i  ett fiamghgsrikt satt har viirlden vunnit ett nytt och effektivt satt att bekihpa 
utslapp och klimatfdriindringar. Internationella samordningsfrfigor diskuteras i en 
rapport frfin International Energy Agency (Haites och Mullins, 2001) 

Kolpriset och frigan om sakerhetsventil 
Klimatfiigan & global. Kyotoprotokollet tir ett uttryck fdr att man PA internatio- 
ne11 nivi fdrberett stora satsningar PA att s W a  utslapp av vixthusgaser. 

Eftersom klimatproblemet iir globalt iir det naturligtvis allvarligt att USA inte har 
varit berett att ansluta sig. Ett skg som USA anfor till sitt motsthd iir att u- 
Ihderna inte har ueast sig till nAgra Ataganden enligt protokollet. Detta inneb& 
att exempelvis Kina, Indien och Indonesien inte skulle ingft i ett handelssystem. 
Givet dessa undantag anser USA att priset PA utslappsratterna blir onodigt och 
orimligt hogt. I ett globalt system har priset uppskattats bli 8 ore per kg koldioxid, 
som ett genomsnitt av resultat i olika modellberihingar. Ju storre IiinderomAden 
som undantas desto hogre blir priset eftersom mojligheterna till handel begriinsas 
(se vidare de foljande Tabell 9 och Tabell 10). 

Handel med utslappsriitter innebiir att man satter ett kvantitativt mil som omfattar 
en eller flera perioder. Hur kravande detta mill blir fdr ekonomins aktorer beror 
av den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Om exempelvis den ekonomiska 
tillvkten blir hogre iin vad man r h a d e  med niir det kvantitativa mdet fastlades 
kan priset p i  UtsUippsratterna komma att bli mycket hogt, siirskilt om handeln iir 
begriinsad till ett land eller en liten grupp av Iiinder. For att undvika att bordan av 
detta blir alltfdr svAr.fi3rutsiigbar och drastisk kan myndigheterna S o r a  en viss 
flexibilitet i systemet, en siikerhetsventil. 

Siikerhetsventilen kan utformas som en ratt att kopa extra utslappsratter till ett i 
fdrvag bestiimt fast pris. Man skulle alltsA inte liingre tala om en bot utan om en 
rattighet att inteckna framtida utslapp. Konsekvensen blir naturligtvis att man PA 
kort sikt awiker fiAn ett givet kvantitativt ma. Ju l2igre det fasta priset siitts desto 
mer Bverskrids den Bnskade volymen. 

Danmarks system for CO2-handel har i princip en utformning av detta slag dtir 
man emellertid satt det fasta priset SA lAgt (5  ore per kg C02, som ovan nhnts )  
att ordningen snarast kan beskrivas som en skatt med en avr5ikning som bestZims 
av handelssystemet. 

Studier har bermat  att kolpriset i USA under Kyotoprotokollet skulle kunna 
hamna i intervallet USD 75-260 per ton (21 - 72 orekg C02) beroende PA antalet 
deltagande liinder (Jacoby och Ellerman, 2002). De nivAer pfi s5kerhetsventiler 
som diskuteras i USA skulle ligga i intervallet USD 25-50 per ton kol, motsva- 
rande 7 -14 ore per kg C02. Dessa StikerhetsnivAer ligger i niirheten av de kost- 
nader for klimatfdrsbuingen som berha ts  i kostnads/iiWkalkyler (Nordhaus 
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& Boyer, 2000) och studier av kostnadseffektivitet i a tmos f~sk  stabilisering 
(Manne & Richels, 1997). 

En mojlighet zir att lBta ett lAgt botesbelopp successivt stiga over tiden. Detta in- 
neb& att man tidigt fdnnedlar prissignaler till stod for anpassning. Vad som bor- 
jar som ett prissystem overgk sedan successivt till ett rent kvantitativt system. 

Som f i d f i l l s  av Jacoby och Ellerman i deras skrift fih 2002 erbjuder "banking" 
en alternativ siikerhetsventil, niir viil ett handelssystem zir etablerat (se &en Hill, 
2001). For att kunna kontrollera att kvantitetsmtilet uppfylls kan man tidsbegriinsa 
giltighetstiden pfi utslappsriitterna. 

De nivBer pB botesbelopp som anslfis i EU-fdrslaget grundas pfi kalkyler som 
gjorts p i  bestiillning av kommissionen. Dessa kalkyler baserades pfi att nuvarande 
energi- och miljoskatter beholls ofdrhdrade. En sBdan kalkyl, som kallas ett ide- 
aliserat referensfall som baserades pA nationell handel inom lhderna, ledde till en 
marginell reduktionskostnad p& i genomsnitt 54 € per ton C02 om Kyotomfilet 
skulle uppnfis. Denna marginalkostnad anger priset p& C02 i handeln. I en alter- 
nativ kalkyl r k a d e  man med att KyotomAlet skulle uppnfis inom varje sektor av 
ekonomin. Priset PA ett ton C02 skulle dA bli betydligt hogre, 126 € per ton C02. 
Om man diiremot inom EUl5 oppnade upp fdr handel mellan liinderna skulle kol- 
priset bli lagre, nibdigen 33 € per ton C02, enligt berihingama (Capros och 
Mantzos, 2000). 

Som nibnudes ovan fdrutsatte dessa kalkyler att nuvarande energi- och miljo- 
avgifter bibeholls. Dessa varierar kraft& i sin belastning av C02 mellan olika 
energislag och anviindningar men leder i genomsnitt till en belastning p i  45 ii 50 € 
per ton C02. I KAgeson (2001) utvecklas ett resonemang som mynnar i att skat- 
tebelastningen skulle ligga pB nivh 30 ii 35 € per ton C02 om skattebelastningen 
vore densamma PA alla utslapp. Med handel av utsliippsratter inom EUl5 betyder 
detta att Kyotomfilet skulle kunna uppnfis vid ett koldioxidpris pfi 63-68 € per ton 
(57-61 ore per kg C02), dvs ungefe i nivfi med den svenska CO2-skatten. 

Kigeson argumenterar ocksfi fdr att ett kolpris over denna nivfi zir sv& att moti- 
vera mot bakgrund av att kostnaden fdr att omhiinderta C02 genom att separera ut 
den och pumpa ner den i overgivna oljekiillor eller gruvor har beriiknats till 40-60 
USD per ton (40-60 are per kg) med existerande teknik av det Internationella 
Energiorganet, IEA. 

I Stromberg (2001) redovisas bedomningen att koldioxid idag till en uppskattad 
kostnad av 50 ore per kg skulle kunna isoleras och overfdras till fast eller flytande 
form samt diirefter lagras i fedigexploaterade gruvor, oljefdt eller pB annat ssitt. 
Av kostnaden skulle ca 25 procent vara lagringskostnad. Tekniker fdr att f"anga 
upp koldioxiden anviinds redan sedan flera ir industriellt om fin i begriinsad skala. 

Kapacitet att i stor skala hantera koldioxidproblemet pfi detta siitt ames emellertid 
inte bli mojlig forrb efter den period som tiicks av Kyotoprotokollet. Men med 
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denna teknik och liimplig lagring skulle problemet med fossila brhslen pti sikt 
kunna overbryggas och det rikligt fdrekommande kolet bli en uthfillig och ren 
energikalla. Stromberg gor ocksti bedomningen att kostnaden for att i&ga och 
permanent lagra koldioxiden bar kunna sWas till n ivh  30 ore per kg C02. Re- 
dan vid 50 ore per kg C02 fkamstfir en losning med inftangningllagring som billi- 
gare iin att ersatta fossila brhslen med biobrhslen eller vindkraft. 

I 
1 
I 

! 
! 

Ett annat satt att fsI perspektiv pa vad som kan vara ett rimligt kolpris, d v s ett 
fdrsvarbart pris pti en utslappsratt, 2i.r att relatera det till berihingar av kostnaden 
fdr koldioxidens skadeverkningar, dvs. p i  n ivh  10 ore per kg C02. Till de obser- 
vationer som redovisades tidigare i detta avsnitt kan laggas att Parry (2001) anger 
100 USD per ton kol eller 30 ore per kg C02 som nivA i ett hogskadescenario. I 
Tabell 9 summeras den information om priset pti C02 som ovan nilmnts. Dmill 
har prisnivier som relaterar till det svenska dagslaget och den svenska diskussio- 
nen lagts in. 

79 



Tabell 9 Bediimningar av priset pH koldioxid - en iiversikt 

Kostnad miljopiverkan 
Extremviirde 

Kostnad sequestration 
(avskiljande och lagring) 

Biitesbelopp Danmark 
Botesbelopp EU 

Siikerhetsventil USA 

Nuvarande pris i 
projekthandel (JI, CDM) 

Pris fdr Kyoto 
vid global handel med 
utslappsratter 

Pris vid handel inom EU 
om skatter p& energi och C02 
slopades (Kfigeson) 

Pris vid handel inom EU 
(genomsnitt av modellberiikningar, 
tabell 10) 

Sverige 2000 

Sverige 2002 

Klimatkommitt6n 
(COZavgifi vid -2 procent 201 0) 

Ore Der kg: C02 

7,s -15 
28 

30 

5 
90 (dubbla marknadspriset) 

7 3  - 15 

4-5 

8 

60 

47 

37 

63 

120 

Rapportens kalkylbedomning, sid 71 43 

Som fiarngk ligger C02-priset hogt i Sverige jtimfdrt med andra ovriga viirden i 
tabellen. Emellertid iir det viktigt att erinra om den nedsattning av COZskatten 
med 70 procent som giiller f i r  industriell produktion. Denna nedsattning har 
emellertid ifi&gasatts av EU pfi principiella grunder. 

Om denna specialregel skulle slopas skulle uppenbarligen skattebelastningen p i  
industriell produktion komma att hiijas, samtidigt som en siinkning av standard- 
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skattesatsen dA kunde fdrviintas av konkurrensskiil.44 Om emellertid EU-liinderna 
tillsammans skulle uppnA KyotomAlet genom en generell koldioxidavgift eller via 
ett gemensamt handelssystem med utslappsratter som tiickte alla utslapp skulle, 
enligt de kallcyler som sammanfattas i tabellen, priset PA koldioxid ligga pA n i v h  
47-60 (ire per kg. Det iir emellertid redan accepterat av EU att det nationella ut- 
slappsmilet for Sverige skulle fi sattas PA en nivA som skulle s u a  detta pris fdr 
vfirt land. 

En illustration av makroekonomiska effekter 
F6r USA gjorde Energy Information Administration (EIA), en oberoende analy- 
tisk enhet inom USAs energiministerium, 1998 en kvantitativ analys av de makro- 
ekonomiska effekterna av att d h p a  C02 emissionerna genom handel med be- 
grhsade utslappsratter. Man j w o r d e  utvecklingen vid utsliippsriittshandel med 
ett referensscenario fdr perioden 1990-2020. Maet betraffande utslappsminsk- 
ning skulle vara uppfyllt som ett genomsnitt 2008-2012 i enlighet med Kyoto- 
6verenskommelsen. For att belysa utvecklingen PA liingre sikt fdljdes kallqlerna 
upp ytterligare en 1 0-Arsperiod. Det antogs att utslappsratterna skulle fdrdelas 
genom auktion. Auktionsintiikterna betalades ut till hushAllen genom en klump- 
summetransferering, dvs. med ett lika stort belopp per capita. 

Man riiknade PA olika alternativ men hiir fokuserar vi PA fallet diir KyotomAlet 
uppnh genom inhemska Atgiirder. Detta betyder att utslappen skall minska med 7 
procent j W o r t  med 1990 helt med inhemska Atgiirder. EIA justerade emellertid 
ned detta krav till minus 3 procent med hiinsyn till existensen av olika suer i 
USA, f i h s t  skogar och g r o d ~ r ~ ~ .  

Kalkylerna utfdrdes med t v A  vaetablerade simuleringsmodeller fdr USA, en fdr 
energisektorn och en fdr produktionssektorer och hela samhtillsekonomin. Mo- 
dellerna medger beaktande av relativt detaljerade effekter fdr olika briinslen och 
sektorer. 

I fallet med tre procents utslappsminskning berhades att priset PA kol, dvs. pri- 
set PA utsllippsratterna, k o m e r  att bli ca 260 dollar per ton kol (ca 72 6re per kg 
C02). I USA uppfattades detta som ett oacceptabelt h6gt pris som skulle ge sv&a 
struktureffekter i ekonomin. Detta var ett skiil till att USA malde sig UT Kyoto- 
samarbetet. 

Enligt berhingarna blir effekten att priset PA energi stiger i j5imfdrelse med refe- 
rensfallet och att den totalt omsatta kvantiteten energi sjunker. En Bljd av detta 
blir olika substitutioner mellan energi, kapital och arbetskrafl i produktionen (jh- 
f i r  diskussionen i den teoretiska Bversikten som ligger i appendix). Trots detta 

cd Se Edin (2002) fdr en diskussion om detta. '' I andra alternativ antar man att kravet pi3 inhemska reduktioner kan d h p a s  via k6p av 
utslilppsriltter utomlands eller genom deltagande i olika C02-dhpande projekt utomlands (CDM 
och JI) som ger "credits" att tillgodorilkna. 
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uppkommer en diimpande effekt pB landets potentiella produktion, dvs. pfi poten- 
tiel1 BNP. Orsaken & att kapitalet och arbetskraften f"ar mindre energi till sitt for- 
fogande vilket s a e r  deras produktivitet. Detta & en ph ltingre sikt kvardrojande 
effekt av politiken. Det bor pBpekas att en minskning av BNP skulle bli ett resultat 
av klimatpolitiska Atg&der oavsett vilken form de tar. Givet en viss ambition ph 
utslappsminskningen tyder tillgtinglig information emellertid pfi att ett handels- 
system fdr utslappsratter som tiicker hela ekonomin skulle ge lagre kostnader och 
d-ed lagre fall i BNP ih varje m a n  metod. Dock skulle samma lhga kostnad 
ocksB kunna produceras av en helttickande, likformig miljoavgifi pB C02. 

hgiirderna utloser ockd en serie kortsiktiga effekter. Drivkraften bakom dessa 
anpassningar 5ir Bter de hojda energiprisema, vilka okar fdretagens kostnader 
samtidigt som hushfillens reala disponibla inkomster urholkas. Detta leder enligt 
ber-garna till en temporiir minskning i faktisk BNP. Denna orsakas av trog- 
heter i anpassningar av priser och loner samt av att visst kapital blir obsolet. Kost- 
nadsoikningar i fdretagen leder ocksfi till en viss arbetsloshet. Efter hand som an- 
passningen i relativpriser och kvantiteter mognar ut kommer faktisk BNP att be- 
skriva ett cykliskt fdrlopp som borjar med en nedghg, bottnar och fdljs av en 
uppghg. Exakt hur detta fdrlopp ser ut beror pB hur penning- och fmanspolitik 
stoder (ackomoderar) fdrihdringen. 

Vad galer penningpolitiken k det avgorande hur man prioriterar i valet mellan 
arbetsloshet och inflation. Om de stigande energipriserna inte ackomoderas med 
okad penningmtingd kommer arbetslosheten att aka. Om man diiremot prioriterar 
hog sysselsattning blir fdljden en uppghg i den allmhna prisnivh. I de empi- 
riska kalkylema gick analytikema pB en medelvag, diir man sokte moderera 
effektema pB bide arbetsloshet och inflation. Detta betyder att inflationen tillats 
stiga som mest med 2,5 procentenheter, vilket skedde redan under det fdrsta &et, 
fdr att sedan falla. Arbetslosheten steg dfi som mest med 2 procent- enheter och 
diir intrmade vtindpunkten 2008. I bfida fallen uppstik efier 201 0 en overreaktion 
i den meningen att inflation och arbetsloshet sjunker under nivherna i referens- 
fallet. 

Potentiell BNP sjunker i denna "Kyoto-kallql" sfi att den fih 201 0 och fiamfit 
ligger ca en procentenhet under n ivh  i referensfdlet. Faktisk BNP utvecklas un- 
der de forsta hen  Hart s h e  i referensfallet. 2009 ligger BNP 4 procentenhe- 
ter under referensnivh. Diirefter sker en fiterhiimtning och faktisk BNP niirmar 
sig den potentiella. Sammantaget gors emellertid en betydande ackumulerad BNP- 
fdrlust under fdrsta hen. 

Vid sidan av de makroekonomiska effektema finns det anledning att ocksB betona 
de strukturella effektema pfi niiringslivet. Som fiamgh inte minst av ber-gar 
som utfordes fdr Klimatkommitth kan vad som synes vara en modest makro- 
effekt innehala mycket odattande resursomfdrdelningar mellan sektorer, indu- 
stribranscher och regioner. 
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Aven fmanspolitiken visar sig betydelsefill fdr det ekonomiska utfallet. H a  j&n- 
fdrs i studien en lterbetalning av auktionsintikterna via dels en proportionell 
s5inkning av en inkomstskatt p& arbetsinkomster dels via siinkta socialforsikings- 
avgifier. Enligt beriikningarnas fdrutsiittningar kommer den fdrsta metoden endast 
hushallen till del, medan fdrdelen av sihkta socialfdrsikingsavgifier antas bli 
delad lika mellan arbetsgivare och Iontagare. Det senare alternativet inneb& d l  att 
den negativa effekten p& BNP blir lagre lin vid den s5inkta inkomstskatten. 

EIA r&nar som sagt ocksl p& andra alternativ. I ett fall diir emissionerna av C02 
f"ar 6ka med 9 procent ber8km.s kolpriset till knappt 150 USD per ton (42 6re per 
kg C02). I detta fall uppntis Kyotokravet -3 procent ( eh r  shkor) genom kop av 
utslappsratter utomlands till det pris som etablerats i USA. I detta fall beriiknas 
faktisk BNP fir 2009 vara ca 2,5 procent lagre lin i referensfallet. Fallet i potentiell 
BNP blir ocksi nigot lagre lin i det tidigare beskrivna alternativet. 

N Ag ra p o I i cys y n pu n kte r 
Enligt en EU-uppgorelse i anslutning till Kyotoprotokollet skulle Sverige med 
htinsyn till tidigare &taganden kunna f3 oka sina utskpp med 4 procent under peri- 
oden 1990-2010. Med htinsyn till att svenska skogar och grodor tjtinar som siinkor 
skulle det i sjdva verket kunna accepteras om utslappen okades i storleksord- 
ningen 8 procent. 

Som tidigare fiamgltt har emellertid regeringen och dess smarbetspartier for- 
mulerat betydligt mer ambitiosa d. I klimatpropositionen fib hosten 2001 sat- 
tes maet till en minskning med 4 procent under perioden 1990-2010. I energi- 
propositionen fib mars 2002 bekr- regeringen detta m a  samt anger att det 
"skall uppnh utan kompensation fdr upptag i kolsihkor eller med flexibla meka- 
nismer" (sid. 126). Vid en kontrollstation 2004 sager sig regeringen vilja overvaga 
ett nytt m a  som innefattar de flexibla mekanismerna. 

Klimatkommittdn diskuterade mojligheten att anvtinda koldioxidskatten som in- 
strument och lat utreda vilka avgifissatser som skulle bli nodvtindiga vid olika mil 
med avseende p i  minskade utslapp av koldioxid. Resultaten fiamglir av nedan- 
stiiende tabell: 

Tabell 10 Krav p3 koldioxidskatt vid olika ntsEppsmH1 

Kiilla: Klhnatkommittdn 

Iflor perspektivet av SA krafliga 6kningar i CO2-skatten givet millet om minskade 
utsliipp med 2 procent avstod kommittdn, efter mycken vhda, fih att fdresll 
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anvhdande av detta medel. I sttillet rekommenderade man selektiva Atg&der och 
information for att komma ighg  snabbt, en linje som regeringen sedermera tog 
fasta PA. KommittCn var dock i princip positiv till anvhdandet av flexibla meka- 
nismer i en lhgsiktig strategi for att angripa klimatproblemet. 

Fordelar med internationell samverkan 

Det & viktigt att diskutera konsekvenserna av att gA fiam med isolerade nationella 
losningar PA en SA ambitios nivA som propositionerna anvisat. Eftersom vhthus- 
effekten & ett globalt problem fiamstilr internationellt samordnade losningar som 
angelagna. "Kr&lla" fitg&der i ett enskilt land som riskerar att flytta miljofor- 
storande aktiviteter till liinder med lagre ambitionsnivAer eller svagare renings- 
kapacitet kan innehala ett stort mfitt av nationellt resurssloseri. 

En kvantitativ utghgspunkt fir analys av de svenska mdformuleringarna kan 
vara fdrhdlandet att svenska utslapp av koldioxid per person och ir & 6 ton att 
j M o r a  med 1 1,5 ton som & motsvarande siffra for OECD-lhderna i genomsnitt. 
Detta indikerar att Sverige redan kommit lhg t  n& det gdler att minska sina ut- 
slapp och att diirf5r ytterligare reduktioner i Sverige & relativt sett dyra jiimfdrt 
med vad som vore mojligt i andra liinder. 

Sammanstiillningen i Tabell 11 av beriikningar uforda av olika forskargrupper 
demonstrerar vinsterna av att driva gemensam klimatpolitik inom stora grupper av 
lhder. Utghgspunkten var att minska utslappen enligt Kyoto-protokollet med 8 
procent. Sifiorna i tabellen anger priset i dollar per ton C02 under olika antagan- 
den om det omAde inom vilket handel med utslappsratter sker. Ju hogre detta pris 
iir desto storre blir uppenbarligen belastningen PA berorda ekonomier. Om enbart 
europeiska liinder deltog skulle det genomsnittliga priset enligt modellkallqlerna 
bli 47 dollar per ton C02 (47 ore per kg). I USA skulle priset bli Iagre vilket kan 
tyda pA att detta land inte kommit sfi l hg t  som Europa i sin hittillsvarande miljo- 
politik. Man kan tillagga att om Sverige skulle uppratta ett separat nationellt han- 
delssystem skulle priset med all sannolikhet bli betydligt hogre iin det som beriik- 
nats fdr alleuropeisk handel. Att SA skulle bli fdlet fiamgir av resultatet i Tabell 
10. 

Om i stiillet alla liinder som enligt Kyotoprotokollet omfattas av utslappsrestrik- 
tioner handlade med varandra skulle priset sjunka till 2 1 dollar per ton C02 (2 1 
ore per kg). Vid global handel skulle priset, som ett genomsnitt av modellkw- 
lema h a  bli SA ligt som 8 dollar per ton (8 ore per kg). Till detta kan laggas att 
det botesbelopp som ingslr i det av EU-kommissionen lagda firslaget till handels- 
system utgor 90 ore per kg C02. 

Tabellen understryker vinsterna med internationellt samordnad politik fdr att 
komma till ratta med vikthuseffekten. Utsikterna att lhderna skall komma att 
samordna sin avgiftspolitik betriifEmde viixthusgaser filr betraktas som mycket 
begrhade. Det & mot denna bakgrund denna rapport agnar ett visst utrymme At 
att diskutera flexibla mekanismer och frLimst handel med utslappsriitter som ett 
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alternativ till ineffektiva regleringar och politiskt blockerade miljoavgifter i 
klimatpolitiken. 

Tabell 11 Marginalkostnaden fdr minskning av koldioxidutsllpp rued och utan handel med 
utsllppsratter (5r 2000, USD/ton C02), givet att Kyotomilet - 8 procent skall uppnis. 

Kalla: OECD/EA 
Skillnaden i utfall mellan de olika modellema kan fdrklaras genom a) variationer i miitningsteknik 
av koldioxidutsliipp b) olika antaganden vad giiller tillgbglighet och kostnad fdr teknik som iir 
mindre koldioxidintensiv c) till vilken grad priser och skatter fdr energi har tagits i beaktning. 

Fordelar med generella medel 
Man kan PA empiriska grunder ifiigasatta kostnadseffektiviteten i att angripa kli- 
matproblemet med ett batteri av selektiva Atgiirder. For att belysa detta pistAende 
kan en analogi dras med en jworelse mellan verkningarna av en generell C02- 
skatt med samma procentsats i alla anvhdningar och sektorer respektive ett sy- 
stem med selektivt verkande C02-skatter. En jtimfdrelse av detta slag genom- 
fdrdes av Klimatkommitt6n (sid. 361). I sina analyser av kostnaden fdr att be- 
grWa C02-utslappen &r 201 0 med 4 procent j M o r t  med 1990 beriiknade kom- 
mitten att kostnaden med en generell CO2-skatt skulle bli 4 mdkr Isigre h vid en 
hojning inom ramen fdr dagens differentierade struktur. Kostnadsskillnaden tol- 
kades som en effektivitetsfdrlust orsakad av att skattesatserna var differentierade. 
Analyser i Hill (2001) baserade p& en allmiin j5lmviktsmodell fdr Sverige pekar pB 
samma effekt. 

Generellt galer att strategiska klimatpolitiska problem inte bor Atgiirdas genom 
mtllformuleringar p9 sektoriell eller regional nivh. Hiirmed missar man ntidigen 
mojligheten att minska utslappen diir det kan ske till lsigsta kostnad. Kostnads- 
effektiviteten blir lidande och losningarna blir suboptimala eftersom reducerings- 
kostnaderna kan variera starkt mellan sektorer och regioner. 

Detta betyder ett kostnaderna fdr att uppnA ett givet mu i klimatpolitiken blir 
hogre med selektiva medel tin med ett generellt ekonomiskt styrmedel. Med andra 
ord kan detta uttryckas SA att det imlicita priset PA ett kilo koldioxid blir hogre vid 
selektiva Atg2irder tin den C02-avgift eller det marknadspris som skulle korre- 
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spondera mot sarnma ma. Det g h  alltsi inte att komma runt kostnaden aven om 
den inte explicit registreras. 

Auktioner att foredra 

Det material sorn presenterats i rapporten tyder PA att handel med utslappsratter 
fdr koldioxid iir praktiskt mojlig. Detta fiamg4.r inte minst av erfarenheter i USA. 
Optimismen har ocksB visat sig stor bland utredare hiir i landet. I Danmark och 
Storbritannien har nationella handelssystem redan tagits i bruk, i bilda fallen med 
olika skydd mot alltfdr h4.rda krav. 

I valet mellan de tre metoderna f i r  initial fdrdelning av utslappsratterna talar 
mycket fdr auktionering. Gratis utdelning torde vara den metod som sannolikt 
lattast skulle accepteras av fdretagen. Som tidigare pipekats ger emellertid denna 
metod fdretagen en betydande fdrmogenhetsvinst PA bekostnad av hushAllen. Att 
niiringslivet d i  samtidigt skulle hoppas PA s&&a miljoavgifier p i  viixthusgaser 
vore nog optimistiskt i overkant. 

Auktionering har i undersokningar visat sig mest kostnadseffektiv med avseende 
p i  total saqhiillsekonomisk kostnad. (Burtraw m. fl., 2001). En orsak iir att meto- 
den ger intiikter som kan anvhdas fdr att shka  vissa skatter. Metodens fdrdel- 
ningsresultat beror pB hur Aterbetalningen sker. Med det upplagg som hiir diskute- 
ras blir det naturligt att anviinda intiikterna till att eliminera de miljoavgifter pb 
C02 som kvarst& efter den uppdelning av energiskatterna som giorts i miljo- 
avgifier och fiskala energiskatter. 

Genom att auktionering ger lagre samhiillsekonomiska kostnader h ovriga alter- 
nativ blir klimatpolitikens negativa pAverkan pA den ekonomiska tillvixten ocksd 
lagst med denna metod. 

For att erbjuda fdretagen mojlighet till planering PA lhgre sikt, kan man liksom i 
USAs svavelprogram lita auktionerna omfatta utslappsratter fdr fiamtida by kan- 
ske 15-20 4.r. Detta betyder att det upptrader olika fugtingar av utslappsratter pB 
marknaden. OcksB med hhsyn till fdretagens likviditet och risk kan det vara 
klokt att fdrdela auktioner over tiden (future markets). 

Utformningen av de institutioner som skall utova nodvhdig kontroll behover 
overvagas noggrant. Det 1Bter sig viil W a s  att handel med utslappsratter sker pb 
en bars p i  motsvarande satt som vid handel med el. Den direkta kontrollen skulle 
dA kunna ske genom privata organ som bankinspektion och linansinspektion. 
Vidare fdrtjbar frigan om utformningen av liimpliga siikerhetsventiler ingilende 
overvaganden. Detta skulle innefatta awagningar mellan mojligheter till banking 
och storlek PA botesbelopp alternativt ett accepterat, icke kriminaliserat, fast pris 
PA extra utslappsratter vid behov. I det senare fallet uppfylls & andra sidan inte det 
uppstiillda UtslappsmAlet under en enskild period. Vid awagning av n ivh  pB en 
siikerhetsventil i form av ett fast pris kan information om kostnaden fdr att av- 
skilja och lagra koldioxiden (sequestration) vara vagledande. 
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Bred tiickning av utslappskallor 

En viktig fiAga iir omfattningen av de sektorer som skall ingd i handelssystemet. 
HSir kan man peka PA principiella fdrdelar med en bred tiickning, kanske en 
"uppstr6ms"-losning, som skulle ge tydliga prissignaler samtidigt som de admi- 
nistrativa kostnaderna kunde begr5insas. 

I Sverige h b 6 r  ca 40 procent av COZutslappen fih transportsektorn, 20 procent 
fih vardera industrin och bostadssektorn medan 10 procent kommer fih for- 
brhning i el- och vbneverk samt fih industriprocesser (Klimatkommitth 1997, 
sid 3 1). 

Det vore dWor angelaget att soka fa med transportsektorn i ett handelssystem fdr 
utslappsratter. Det aktuella fdrslaget fih EU-kommissionen I&nnar emellertid 
denna sektor utanfdr. Som pApekas i Ellerman (2000) kan detta leda till sveghe- 
ter n& det galer att bedoma om ett enskilt land verkligen har uppfyllt sitt Kyoto- 
Atagande. Det internationella handelssystemet bygger pa att varje land kan redo- 
visa utslappsratter motsvarande sin tilldelade kvot. Undantag av en stor sektor i ett 
land inneb& att detta kan vilja havda svhkontrollerade utslappsminskningar i 
denna sektor. 

En he1 del tankemoda har agnats At hur handel med utslappsratter skulle kunna 
arrangeras SA att aven transportsektorn ingh (se t.ex. Winkelman m.fl., 2000). 
Organisationer och aktorer inom transportsektorn har ocksA diskuterat system som 
specifikt skulle gala denna sektor. 

En central fiAga vid utformningen av ett handelssystem med utslappsratter 5ir vil- 
ken kdla som ska regleras. Transportsektorn erbjuder flera olika potentiella kallor 
vilka har sina fdrdelar och nackdelar. 

Ldsning "uppstrtims" 
En forsta mojlighet kunde vara att tvinga drivmedelsproducenter att inneha ut- 
slappsratter som tiicker det totala innehAllet av kol i det brtinsle de srtljer. Vid 
denna "uppstr6mslosning" Zir petroleumraffinaderier, oljeimportarer m fl. de kiil- 
lor som regleras av utsliippsratter. Om systemet applicerades pt3 USA skulle ca 1 
250 kiillor inkluderas enligt vissa beriikningar. 

En stor fdrdel med denna Iosning iir att den tiicker utsllipp av koldioxid frh alla 
sektorer i ekonomin som anvtinder fossila brhslen, inkluderat hela transport- 
sektorn (d v s Wen sjofart, flygindustri m fl.). Man erhiller alltd bred tiickning 
med minimal administration och IAga administrationskostnader. En bred tiickning 
81- viktig eftersom det med stor s&erhet leder till att man uppfyller milj6mtden 
och det resulterar dessutom i hiigre ekonomisk effektivitet. Losningen medfir 
relativt enkla metoder fdr matning, kontroll och 6vervakning. 

En fiAga som diskuterats in anslutning till detta galer den relativa effektiviteten i 
prissignalerna i ett sgdant system. Det har havdats att prissignaler i denna typ av 



system leder till lagre effektivitet &I om man skulle anvhda losningar av ned- 
stroms k a r W  med mhga mindre kallor. Detta torde emellertid vara en felsyn. 
En uppstroms losning leder till ett pris PA koldioxid som i princip motsvarar en 
skatt PA koldioxid som drabbar ekonomins aktorer generellt (Morgenstern, 2002). 

Nedstftjms Iosningar 
I motsats till en uppstromslosning n h  koldioxidutslappens ursprungskiilla dis- 
kuteras olika losningar nedstroms som fokuserar p i  den direkta utslappsnivh 
eller niira denna. Ett utpraglat nedstromssystem fdr transportsektorn skulle inne- 
biira att alla bilagare personligen skulle ansvara fdr sina utslapp och betala fdr 
dem. Detta skulle vara ett effektivt system fdr att E bilisterna att minska sina ut- 
slapp. Det skulle dock vara SA gott som omojligt administrativt och tekniskt sett. 
Tekniken fdr att mata varje bils utslapp firms inte i dagslaget. Kostnaden fdr att 
distribuera utslappsratter och sedan leda auktioner av dessa skulle bli enorm. 

Nbta steg i distributionskedjanf6r motorbrhslen representeras av bensinstatio- 
nema. Ett handelssystem som involverar bensinstationerna skulle i praktiken vara 
viildigt likt en uppstr6mslosning. Incitamentet till att minska utslappen skulle 
synliggoras genom prissignalen. Systemet skulle dock inkludera mhga  fler kiillor 
&I ett uppstromssystem. Om systemet appliceras PA USA skulle ca 18 1 000 kiillor 
inkluderas. Det finns enligt Winkelman och hans kolleger (op cit) inga belagg fdr 
att ett sAdant htir system skulle vara att fdredra f i d r  ett uppstromssystem. 

Slufsafser om sysfernets fackning 
En uppstroms losning skulle innebiira tlickning av hela transportsektorns och i 
sjiilva verket hela ekonomins utslapp PA ett effektivt och smidigt satt. Den breda 
tlickningen i systemet gor att den vore att fdredra f i d o r  alternativa losningar. 

Starka skiil talar alltsd enligt v5r mening fdr en uppstroms losning PA koldioxid- 
problemet i transportsektorn. Detta skulle innebiira att man sokte en bred losning, 
som odattade alla utslappskiillor i landet. PA SA satt skulle kostnadseffektivitet 
uppnh. Mojligheterna att hala ner antalet aktorer i systemet skulle vidare be- 
gr-a administrativa kostnader. 

En sAdan uppstroms losning iir emellertid inte den vag EU-kommissionen anvisat 
i sitt aktuella forslag, genom att man valt att begrhsa systemet till vissa sektorer. 
Detta innebiir att redan fib borjan strukturen fdr en genuin uppstroms losning 
hotar att brytas sonder. Detta kan foranleda att man fdr svenskt vidkommande 
ocksA analyserar nedstroms losningar och olika hybrider. 

lnternationelia projekprogram pH kort sikt 
I awaktan PA att handelssystem fdr utslappsratter blir etablerade i internationellt 
samarbete, med deltagande av mhga  liinder, 5ir det rimligt att bygga ut mojlighe- 
terna att utnyttja de system med ”Gemensamt genomfdrande” (JI) och Mekanis- 
men fdr ren utveckling” (CDM) som utarbetats PA internationell nivA fdr att 
f i h j a  besthda miljomzll. 
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Gemensamt genomforande betyder att ett land kan tillgodoriikna sig iitgiirder som 
vidtas inom olika projekt for att minska utslapp i ett annat industriland. Mekanis- 
men fir  ren utveckling innebiir pB motsvarande satt en kreditering fdr utslapps- 
reduktioner genom deltagande i projekt i ett u-land. 

Syftet med dessa arrangemang iir d m e d  att stimulera till insatser diir en given 
utslappsminskning kan ske till lagsta kostnad, for landet i fiBga och globalt. En 
handel med credits som intjiinats i sBdana projekt har redan inletts, med Sverige 
som deltagare. h u  gors emellertid bedomningen att denna verksamhet befinner 
sig pii experimentplanet. En sviirighet iir hiir att bedoma vilket utfallet skulle ha 
blivit utan de aktuella projektzltgiirderna. Och utan en siidan bediimning uppsth 
svhigheter att bedoma omfattnhgen av utsli-ippsminskningar och dbned viirdet 
av credits. DSirmed blir marknaden mycket spekulativ. Information om pBgiiende 
handel kan studeras pii www.carboncredits.nl!6 

46 Aven http://unfccc.i, http:/unfccc.int/program/aij/aij/aijback.html, www.northsea.nYjigl 
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Del IV. Avslutande oversikt 

Sammanfattning och slutsatser 

Foreliggande rapport innehhller en kritisk analys av de olika mhl som fib tid till 
annan satts upp fdr energibeskattningen. Det konstateras att en successivt fdriind- 
rad internationell ekonomisk konkurrenssituation med bl. a griinslos handel med 
elektricitet och skqta konkurrensvillkor fdr niiringslivet och dess internationella 
lokalisering kan motivera betydande tyngdpunktsfdrskjutningar i energibeskatt- 
ningens inriktning. En man internationell impuls till forhdrad nationell politik 
kommer fib internationella (globala) miljohiinsyn och fdrdragsmsiga Atagan- 
den, saskilt i klimatfklgan. En slutsats iir att generella e n e r g i s p d  fir  energi- 
beskattningen numera salcnar grund och bor rensas bort. D m e d  skulle mojlig- 
heterna oka till en mer rationell ut5ormning av fiamtidens energipolitik, inklusive 
energiskattesy stemet. 

lnstabilitet och ryckighet 
En central kritik som riktas mot energibeskattningen fib snart sagt alla som iir 
beroende av den pB det ena eller andra stittet iir att den ksinnetecknas av en hog 
grad av instabilitet och ryckighet. Rapporten analyserar denna kritik och h e r  
den relevant. 

Instabiliteten kan ha (1) cykZiska orsaker som bland annat har att gora med hur 
skattesystemet pAverkas av sviingningar i vikldsmarknadspriserna. Orsakerna till 
instabilitet kan ocksa vara (2) lhgsiktiga (strukturella). Energibeskattningen kan 
exempelvis behova iindras - siirskilt efiersom den iir jZbf3relsevis hog i Sverige - 
niir Sverigebaserade fdretags internationella konkurrensvillkor fdriindras t ex. via 
tillkomsten av nya tekniker, utnyttjande av nya energislag i andra liinder eller nya 
internationella Ataganden. Vid rorlig vtixelkurs kan minskad konkunenskrafl fdr 
dessa fdretag i viss m h  motverkas genom en allmiin fdrsvagning av valutan som 
stimulerar till okad export och importkonkurrerande produktion. Vid ett medlem- 
skap i EMU kormner inte detta att vara mojligt i handeln vis-&vis ovriga euro- 
liinder. Det medfdr okade anpassningskrav vid ytterligare hojning av de redan 
hoga svenska energiskatterna. 

Ryckigheten i energibeskattningen kan (3) tolkas som det politiska systemets re- 
aktion p& ny information om externa efleeltter av olika energislag i kombination 
med reaktioner PA svbgningar i opinioner. 

Separera fiskala och miljomassiga mAl 
En slutsats i rapporten iir att de problem med instabilitet och ryckighet som obser- 
verats skulle kunna diimpas genom en reform som separerar rent fiskala mhl fib 
miljorelaterade mhl och Atgiirder. Diirmed skulle man ocksh vinna i ekonomisk 
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effektivitet i energibeskattningen. En mer transparent miljo- och skattepolitik 
skulle fdrbattra mojligheterna till mtiluppflllelse i politiken samtidigt som regel- 
systemet skulle bli Iattare att fdrstA och anpassa sig till fdr fdretag, kommuner, 
hushtill och viiljare. 

Med detta syfie g6rs en overslagsmiissig b e r h g  av det statsfinansiella inslaget 
i nuvarande energibeskattning. Beriikningen baseras pti en bediimning av omfatt- 
ningen av den energibeskattning som kan vara motiverad UT milj6synpunkt. 

En reform av den statsfinansiella beskattningen presenteras som innebiir att fiskal 
energiskatt i likhet med en merviirdeskatt lyfts bort fiAn produktionsledet och 
dhned  endast belastar energikonsumtion. Detta har fdrdelar UT internationell 
konkurrenssynpunkt fdr svenska fdretag, minskar beskattningens strukturella 
effekter i niiringslivet och okar beskattningens transparens. 

Beskatta energikonsumtion efter varde 
Kritik f i d o r s  mot idCn att beskatta olika energibhare end& efier sitt kwh- 
innehiill genom en styckskatt, vilket fdr nbarande iir en princip som till8mpas i 
Sverige. Detta uppliigg kan tolkas som om det vore ett mbl att generellt minska 
konsumtionen av energi, ut6ver vad som motiveras av dess marknadspris fdre 
skatt. Eftersom energi som sbdan inte kan anses vara en bristvara 5ir emellertid 
detta inte ett relevant mbl. Problem pb energifdrstirjningens omrtlde iir relaterade 
till enskilda energikallor, inte till en generell brist pti energi. 

Som ersattning fdr en kilowattimmebaserad skatt presenteras en model1 d h  
skatten tas ut efter en viirdeprincip. Detta innebiir att beskattningen automatiskt 
beaktar flera olika aspekter hos olika energislag, t.ex tillverkningskostnader och 
fullgorandekostnader (compliance costs), och inte bara det rena innehiillet av 
energi. Aven denna egenskap byggs alltsb in i den fdreslagna modellen. 

Med argumentet att den fiskala skatten b6r vara sb neutral som m6jligt, fdr att inte 
negativt piverka resursfordelningen i ekonomin, innebiir modellen slutligen att 
den fiskala energiskatten antingen inordnas i momsen eller samordnas med 
momsen sti som sker i Damnark med en siirskild generell energiskatt. 

Ekonomiska styrmedel i miljopolitiken 

Traditionellt anvbds tv& metoder fdr att se till att negativa miljtikonsekvenser 
beaktas av ekonomins beslutsfattare, nikdigen kvantitativa regleringar och eko- 
nomiska styrmedel. Trots att ekonomiska styrmedel har en rad viktiga fdrdelar 
j W r t  med regleringar anvhds i den praktiska politiken ofta lagar, fdrordningar, 
kommunala stadgar och andra dekret som medel. 

I denna rapport h det en slutsats att ekonomiska styrmedel i de flesta fall iir att 
fdredra fiamfdr regleringar. Med stidana styrmedel kan man pB ett kostnadseffek- 
tivt satt internalisera de externa miljoeffekterna i fdretagens och hushfillens 
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ekonomiska beslut. D m e d  ges ett bestiiende incitament till successiva miljo- 
fdrb5ittringar. 

Till kategorin ekonomiska styrmedel hor olika typer av miljoavgifter. Avgifier av 
detta slag anviinds i Sverige och andra Iiinder. Aven om dessa faktiskt genererar 
vissa i n m e r  bor budgeteffekten i detta sammdang inte f"a vara styrande fdr 
medlens nivAer. 

Ett alternativ till miljoavgifter som kommit att rona stort intresse iir handel med 
utslappsratter. SAdan handel har en vetenskaplig fdrankring och har en stark sa l -  
ning i internationell diskussion. Metoden, som blandar kvantitativ reglering med 
ekonomiska incitament har provats i praktiken med goda resultat och kan i princip 
anviindas fdr olika typer av utslapp. 

Principer och tilliimpningar av denna metod och besliiktade s.k. flexibla mekanis- 
mer behandlas relativt ingAende i rapporten med siirskild tilliimpning PA klimat- 
politiken, dvs. PA hur den kan anvzindas fdr att begriinsa utslapp av vikthusgaser. 
Dessa utsliipp iir dock inte den enda miljoeffekten fdrknippad med energiproduk- 
tion och energianviindning. Detta betyder att miljoavgifier aven i fortsattningen 
kan spela en viktig roll i den mot energisektorn inriktade miljopolitiken. 

Den svira klimatpolitiken 
Fokusering pA klimatpolitiken har valts M o r  att denna for ntirvarande iir hogak- 
tuell och innehUler samhiillsekonomiskt kZinsliga overvaganden. Dessa har att 
gora med miljiipolitiska mAlformuleringar, konsekvenser fdr nationens ekonomi, 
tempo i mfilens uppfjrllande samt olika medels kostnadseffektivitet. 

Bekymren fdr den stigande globala medeltemperaturen har en bred internationell 
spridning. Detta har lett till olika aktiviteter inom FN:s ram som bland annat re- 
sulterat i det s k Kyotoprokollet vilket fdreskriver vissa kvantitativa Ataganden 
betrmande utslapps- begriinsningar av viixthusgaser. 

I Sverige har oron fdr viixthuseffekten lett till siirskilt ambitiosa m a  fdr klimat- 
politiken j&nfort med andra rider. Dessa kommer till uttryck bland annat i parti- 
uppgorelsen om miljokvalitetsmfilet "Begriinsad klimatpAverkan" (Miljomfils- 
propositionen 1997/98: 145). 

VWuseffekten iir emellertid ett globalt problem diir isolerade nationella Atgiirder 
endast bidrar marginellt till problemets losning samtidigt som den samhiillseko- 
nomiska kostnaden fdr nationen kan bli mycket khnbar. Detta fiamgfu av att det 
implicita priset fdr minskade utslapp av viixthusgaser kan bli mycket hogt i fdr- 
hfillande till vad som kan anses rimligt med hzinsyn till kriterier baserade PA olika 
typer av kostnadsberikningar och faktiskt etablerade priser. Kostnadsberthingar 
kan avse dels vtirdering av skadeverkningar dels Atgiirder fdr att eliminera gaserna 
genom att avskilja och deponera dem (sequestration). 
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Redan idag ter sig det pris, eller den marginalkostnad, som via C02-skatten satts 
p i  ytterligare utslapp av koldioxid mot denna bakgrund som hogt. h d i  fore- 
ligger forslag om ett batteri av nya Atgiirder som iir agnade att hoja detta pris yt- 
terligare, vare sig det sker explicit eller implicit. Si skulle det nibdigen bli aven 
om man pB kort sikt skulle avsth f r b  storre hojningar av COZskatten. 

Slutsatser i sammandrag 
Rapporten leder i sammdattning bland annat till fdljande slutsatser: 

De tvi biirande milen for energibeskattningen tir det statsfinansiella och det 
miljopolitiska. Om dessa m a  tilldelas separata och val avskilda medel talar 
sannolikheten fdr att b&da milen skulle kunna realiseras till Iagre samhms- 
ekonomiska kostnader 5in idag. 

Energibeskattning f i r  det statsfinansiella milet bor ligga i konsumtionsledet 
och tas ut p i  ett viirdeunderlag. Detta skapar neutralitet i systemet. Energi 
betr- som en vara bland andra och beskattas som alla andra p i  viirdet. 
En overghg till viirdebaserad beskattning skulle stlirka systemets stabilitet 
genom sin neutrala, marknadskonforma verkan. 

Olika mojligheter att utforma energiskattens fiskala del analyseras. En moj- 
lighet iir att S o r a  en separat energiskatt enligt dansk modell, en man att 
inordna den fiskala energibeskattningen helt i merviirdeskatten. 

Miljoavgifter bor kopplas direkt och s& niira som miijligt till miljomassiga 
skadeverkningar av energiproduktion och energianvhdning. PA sB satt ges 
incitament fdr producenter och konsumenter att agera s i  att skadan minskar. 
Miljoavgifter skall ses som ett pris f6r att anvhda naturresursen miljo fdr 
att absorbera emissioner. 

Ett alternativ till miljoavgifier for att uppn& miljopolitiska mil lir handel 
med utslappsratter. I likhet med miljoavgifter inneb& denna metod att ut- 
slapp och emissioner kan minskas till lBga samhdllsekonomiska kostnader 
genom att incitamenten blir starkast f6r de aktorer som till Iiigsta kostnad 
kan minska skadeverkningarna av sin produktion eller konsumtion. Niir ut- 
slapp ror sig over nationsgriinserna b6r handeln bedrivas internationellt. 

Foljande struktur illustrerar hur ett stabilt och rationellt energiskattesystem 
skulle kunna se ut. Det b6r piipekas att n ivh  p i  skatte- och avgiftssatser iir 
uppskattningar baserade dels pfi grova makrodata avseende baser och inti&- 
ter dels p i  illustrativa antaganden om de milj6motiverade inslagens odatt-  
ning: 

93 



7. 

8. 

9. 

Fiskal komponent: 
Alternativ 1 bygger pA fortsatt siirbehandling av energi. Modellen 
kan utformas efter danskt monster med en siirskild viirdebaserad 
skatt pB energikonsumtion med skattesatsen 48 procent, som er- 
sattning fdr styckskatterna. Om energikonsumtion ligger kvar i 
momsen med skattesatsen 25 procent bibehals statens intiikter. 
Den siirskilda skatten, liksom momsen, baseras PA viirden fdre 
skatt, d h e d  ingen skatt pB skatten. Den iir sidoordnad men upp- 
bordsmiissigt samordnad med momsen. 

I alternativ 2 behandlas energi ur fiskal synpunkt PA samma satt 
som andra varor och t jhter.  Detta kan, vid ofdrhdrade stats- 
intiikter, ske genom att merviirdeskattens standardskattesats hojs till 
30 procent PA alla varor och tj hster utom sAdana d&r skattesatserna 
nu iir reducerade (till 6 respektive 12 procent). 

Miljiikomponenter: 
Miljoavgift pB bensin 2,50 kr per liter 
Miljoavgift pA diesel 3 kr per liter 
Utslappsrattshandel fdr ovriga fossila briinslen. 

Kvarvarande miljoavgifter (enligt punkt 6) pB vkthusgaser i transport- 
sektorn ersgtts PA sikt av handel med utslgppsratter. EU-regler betrHfande 
minimiskatter beaktas. 

En reform av energibeskattningen enligt dessa linjer skulle leda till en 
omfdrdelning av skattebordan mellan olika energislag och energianvhd- 
nhgar. Det ligger utom ramen fZir fdreliggande rapport att n&mare analy- 
sera hur skattebordan sMle komma att omfdordelas. 

I ett system fdr handel med UtsUippsratter b6r initial fdrdelning av ratterna 
ske genom auktion, vilket ger lagre samhiillsekonomiska kostnader 5in alter- 
nativen. Systemet bor odat ta  alla v5ixthusgaser. Handeln b& utformas med 
n h a s t  helgckande anslutning av utslappskiillor, vilket talar fdr en 
y’upstream-losning” som med E aktorer begrhar  administrativa kostnader. 
En adekvat siikerhetsventil b6r ingA i systemet, SA att risken av extremt hoga 
CO2-priser kan pareras 

10. Eftersom vaxthuseffekten iir ett globalt problem bor internationellt sam- 
ordnade losningar efterstriivas. Hoga nationella m a  i fdrhalande till andra 
lhder kan leda tiill fdrsihrad konkurrenskrafl fdr delar av ni-iringslivet och 
en jiimfdrelsevis stor belastning pB hushalens ekonomi. 
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Appendix. 

Effekter av energiskatt - teoretisk oversikt 
Hlir analyseras PA ett teoretiskt plan vissa centrala verkningar av en skatt pA 
energi. Oversikten bortser fib mhga specifika drag i det svenska systemet. 
Skatten antas som en fdrenkling vara utformad som en generell skatt per enhet av 
en energiblirare (per kWh, liter eller ton). 

Inledningsvis studeras effekterna av en energiskatt som laggs pB producerande 
fdretag. I ett andra steg analyseras dlirefter effekterna av en skatt som tas ut PA 
energi som anvtinds i slutlig konsumtion i exempelvis hush&llssektorn. Avslut- 
ningsvis gors en jiimfdrelse av effekterna vid fdrtindringar av energiskatter som 
tas ut i produktions- respektive konsumtionsled. 

Energiskatt i produktionsledet 

Till att borja med studeras kortsiktiga effekter pB priser och kvantiteter pA en- 
skilda varu- och faktormarknader. Detta ger en uppfattning om olika anpass- 
ningsmekanismer som en energiskatt kan viintas utlosa. Analysen utgor en 
tillhning av Richard Musgrave’s klassiska upplagg fdr incidensanalys. 

I avsnittets senare del kommer htinsyn att tas till olika typer av beroenden mellan 
ekonomins sektorer. Detta ger en mojlighet att indikera skattens verkningar PA 
ltingre sikt. Analysen blir dA mer makrobetonad. Speciellt diskuteras skattens 
allokeringsmiissiga effekter samt effekter pB den personella inkomstilirdelningen 
(d v s skattens incidens). 

Strtingt taget existerar ingen marknad f i r  energi som sAdan men vZil delmarknader 
fdr olika energislag som olja, kol och elektrisk kraft. Att resonera i termer av en 
energimarknad har emellertid pedagogiska fordelar. Utbudet kan uppfattas som 
fullstkdigt elastiskt, vilket Zir ett uttryck f i r  att Sverige antas kunna variera sin 
energiforbrukning inom vida griinser utan att priset fore skatt phverkas. SkZilet till 
detta iir att det genomsnittliga producentpriset lir bestiimt PA vlirldsmarknaden, 
vilket i sin tur beror pB de fossila brtinslenas betydande roll i vAr energiforsorj- 
ning. 

Ju mer elastisk efiefihgan lir, desto mer reduceras energifdrbrukningen niir skat- 
ten Mors. Detta illustreras i Diagram 7, diir ett infljrande av, eller en hojning av 
en skatt, illustreras av fdrskjutningen av utbudskurvan fih S till S’. Skatteintiik- 
terna, vars storlek markeras av den skuggade ytan, blir ockssl ltigre ju mer pris- 
ktinsliga efierfiAgefdrhAllandena iir. Elasticiteten i eftefikan beror bl a av i vil- 
ken utstrackning det f s  mojligheter at substituera energi med andra produk- 
tionsfaktorer och varierar d h e d  starkt mellan olika delmarknader. Elasticiteten i 
efterfi-Bgan pB energi som produktionsfaktor &- ocksh htigre ju mer elastisk efter- 
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frBgan t pit den produkt vid vars tillverkning energi anvhds, samt hogre ju stone 
andel energikostnaden utgor av de totala produktionskostnaderna vid varu- och 
tjhsteproduktion. 

Vid givet vtldsmarknadspris p i  energi kommer det inhemska energipriset att 
stiga med skattens fulla belopp. Diirav fdljer att en energiskatt ej kan overviiltras 
bakBt p i  energileverantorerna. Resultatet mhte i stiillet bli att skatten leder till 
hojda kostnader i varu- och tjhsteproduktion. Allmht galler att ju s&me substi- 
tutionsmojligheterna 5ir mellan produktionsfaktorerna och ju hogre kostnaden iir 
fir energi i fdrhdlande till fdretagets totala kostnader, desto kraftigare blir den 
kortsiktiga effekten p i  kostnadsfunktionen av en given prisfdrhdring PA energi. I 
grbfallet d t  produktionsfaktorerna anvhds i fixa proportioner (Leontief-pro- 
duktionsfunktion) kan en energiskatt jhstiillas med en bruttoskatt p i  fdretagets 
totala kostnader. Detta fall kan vara av specie11 relevans vid en kortsiktsanalys. 

Diagram 7 Illustration av skatteiikning vid givet vfrldsmarknadspris pH energi 

Effekterna av de ”skifhnde” kostnadsfunktionerna blir pB varumarknaderna fdr- 
skjutningar i utbudskurvorna uppit (“till vhster”) vilket illustreras i Diagram 8. 
Detta betyder, fdrutom stigande priser, att de omsatta varukvantiteterna pB mark- 
naderna kommer att reduceras och detta i stone utstrackning ju mer elastisk efter- 
frBgan iir. 

Som pBpekats t det inte troligt att en svensk energiskatt kan iiverviiltras pB ener- 
giproducenterna. Det iir d i  av intresse att stiilla frigan vem som i stiillet kommer 
att fpI b&a bordan. En del av svaret fdljer redan av den hittills fdrda analysen. F6r- 
skjutningar i utbudskurvan PA varumarknaden iir ett uttryck fbr den infdrda eller 
h6jda energiskatten. 
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Resultatet blev som fiamgick ad priset steg. Ofla formuleras detta sh att det sker 
en overvaltring fiamBt ph konsumentema av skatten. A andra sidan kan inte pris- 
stegringen pB varan upphava hela den av skatten betingade kostnadsokningen. 
Med en tillbpning av den partiella incidensliiran kan man dh dra slutsatsen att 
bordan av skatten pfi kort sikt fordelar sig pB konsumenter och producenter i vissa 
proportioner. Ju mer elastiskt utbudet ik och ju mindre elastisk efterfrhgan iir, 
desto kraftigare blir iiverv2iltringen fiamBt, d v s ju mer iikar varupriset. Det bor 
pohgteras att detta resultat av den partiella incidenslikan bara ger ett led i den 
process som besthmer den slutliga incidensen av skatten, och diirfdr mhte tol- 
kas med fdrsiktighet. 

Diagram 8 Fijljdeffekter energiskatteijkning pH varumarknaden 

Beroende ph olikheter i produktionsstruktur (utbudselasticiteter) och efterfrhge- 
fdrhMlanden (efterfrhgeelasticiteter) fdr olika varor kommer en energiskatt att 
fdrbdra varupriserna i mycket olika grad. Detta betyder att de relativa varu- 
priserna, liksom de relativa faktorpriserna, kommer att fdrhdras, vilket leder till 
en kedja av omallokeringar i ekonomin. Av detta fdljer att den partiella d y s  
som nyss presenterats inte kan ge en lllstiindig bild av skattens effekter. Det blir 
d&fi'Jr ncidvhdigt att (ivergh till allmiin jknviktsanalys. I samband hiinned fdrs 
analysen ocksa upp pa en mer aggregerad nivh. 

En allmiin jbviktsanalys av verkningarna energiskatt kan, fdr det fall ntir 
energi upptrader som en produktionsfaktor, ltiggas upp analogt med analysen av 
en investeringsavgifl eller en bolagsskatt. Distinktionen mellan konkurrensutsatta 
och skyddade sektorer blir sMunda av betydelse for effekterna i en liten 6ppen 
ekonomi av svensk typ. Med rimliga antaganden om att avkastningskraven pti 
arbetande kapital i bolagssektom iir internationellt bestiimt och att arbetsutbudets 
priskhslighet iir lhg (utom fdr vissa lattrorliga specialister) kan man r k a  med att 
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energiskatten pB l h g  sikt b&s av de breda lontagar- grupperna via siinkta reall- 
oner. Qverviiltringsprocessen kan, beroende p i  konjunkturlage och allmiin eko- 
nomisk politik, i varierande grad vara riktad bakht mot de nominella lonerna eller 
fiamit mot priserna. Processen kan vara smhtsam med okad arbetsloshet och 
utslagna fdretag. 

Om energiskatten overviiltras p i  lonerna blir effekten p i  inkomsternas fdrdelning 
regressiv fib hushfillsinkomsternas kiillsida. Loneinkomsternas andel av total- 
inkomsten avtar nSimligen med totalinkomstens hojd. Nu kommer emellertid de 
relativa priserna att fdriindras som en fdljd av att energi som produktionsfaktor 
beskattas. Varor med hogt energiinnehfill stiger i pris j W o r t  med andra. Fordel- 
ningseffekten frh inkomstanviindningssidan blir d h e d  beroende av om kon- 
sumtionsbenagenheten fdr energiintensiva varor varierar systematiskt med in- 
komstens storlek (se nedan). 

Genom att skatten pft energi som produktionsfaktor overviiltras pfi lontagarna kan 
sannolikt den genomsnittliga lonsamhetsnivb i den konkurrensutsatta sektorn i 
stort sett uppratthiillas p i  liingre sikt efter en skattehojning. PA grund av de fdrbd- 
rade faktorprisrelationerna zir det emellertid uppenbart att vissa szirskilt energi- 
intensiva branscher under en fdrmodligen relativt l h g  overghgstid kommer att 
drabbas av f i r s w a d  lonsamhet. I dessa branscher uppkommer ocksi de kra€ti- 
gaste allokeringsverkningaa bl. a via nyinvesteringar i energibesparande teknik 
och investeringar u W o r  landets griinser fdr export till Sverige. 

Nedlaggningar och utflyttningar av verksamhet till utlandet kan ocksfi bli konse- 
kvenser av storre okningar i energiskatten. I samband hiirmed kan betydande ka- 
pitalfdrluster uppst51, vilka ocksfi kortsiktigt paverkar inkomstfdrdelningen och ger 
incidensen en mindre regressiv karaktiir. Exempel pfi s&skilt energiintensiva 
branscher i Sverige zir j h  och SM, papper och massa samt jord och sten. I dessa 
fall skulle man som en mojlighet h a  W a  sig en overviiltring av skattebelast- 
ningen pA basrivarorna malm och virke, vilkas viirde diirmed skulle reduceras fdr 
agarna. En sfidan tendens skulle dock sannolikt motverkas genom en okad export 
av ofdradlade rivaror, vilkas priser zir internationell bestihda och opberkade av 
svenska skattefdriindringar. 

Ett land kan, om det har en fast viixelkurs, hamna i en kostnadskris av det slag 
som Sverige gjort flera gbger under de senaste 30 hen. Det leder till att landets 
fdretag generellt sett fAr svhare att konkurrera PA internationella marhde r  och 
gentemot import. Eftersom den kostnad som skenar ivag brukar vara lonekostna- 
den drabbas foretag med mera arbetskraftsintensiv produktion mer b andra. 

Med rorlig viixelkurs blir filigan om ett lands internationella konkurrenskrafl mera 
flytande. I teorin skall en miljoavgifi som minskar exporten och okar importen av 
varor och tj5inster motverkas av att viixelkursen automatiskt bdras SA att export 
f i h j a s  och import bromsas (en depreciering) sfi att balansen mellan export och 
import bibehdls, om iin med en annorlunda sammansattning av utrikeshandeln. I 
praktiken zir det mfinga faktorer som piverkar en flytande viixelkurs p i  kort och 
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medelfiistig sikt. Det g h  knappast - i alla fall i dessa tidsperspektiv - att med 
ndgon storre troviirdighet prognostisera en viss viixelkurs. En miljoavgift kan diir- 
fdr - beroende pd vikelkursens utveckling - blir ett hArt slag for ett foretag, eller - 
B andra sidan - inte utgora dgot  storre problem vid en jSimfdrelse med fdretagets 
historiska 16nsamhet. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det forhalandet att flera av vha mest 
energikravande branscher tillhor Sveriges traditionella basnlirhgar, vilka ofla iir 
belagna i Iokaliseringsmtissigt khsliga omrdden, siikert har varit av stor betydelse 
fdr utformningen av nuvarande energibeskattning. Paradoxalt nog tillhor flera av 
dessa fdretag de dirkgar som har de storsta utslappen av koldioxid. Att energibe- 
skattningens nedsattnings- och undantagsregler har gynnat ett anta1 fdretag inom 
basniiringarna som ger upphov till siirskilt stora miljoproblem tyder knappast pli 
att den &r eller varit rationellt utformad. 

Konsumtionsskatt p i  energi 
Betraffande verkningarna av en skatt pft sadan energi som anviinds direkt i slutlig 
konsumtion kan man som huvudtendens r h a  med en framdtriktad overviiltring 
med snabbt genomslag. Allokeringseffekterna torde vara mer begrhsade $.in i 
fdregAende fall. Fordelningseffekterna av en sBdan energiskatt torde pd grund av 
overviiltringen pB priserna primtirt bestiimmas utifrh hushfillsinkomsternas an- 
vhdningssida. Empiriska undersokningar tyder pd att hushallens direkta och indi- 
rekta (energi bunden i varor) energikonsumtion viker lhgsammare iin disponibel 
inkomst. Av detta fdljer att en likformig skatt pli all energikonsumtion skulle ge 
regressiva verkningar f i b  anvhdningssidan. Emellertid finns det ocksft visst em- 
piriskt material som indikerar att niir hiinsyn tas till de nedsattningar som forelig- 
ger i svensk energibeskattning sB ger likformiga hojningar av existerande energi- 
skatter inte nligra pdtagliga effekter pft fdrdelningen av de reala disponibla in- 
k0msterna.4~ 

Niir dessa resultat sammanstiills med dem som giillde fdrdelningsverkningarna av 
en skatt pli energi som produktionsfaktor fiamsth det som troligt att incidensen av 
en likformig skatt p& energianvhdning &r regressiv pft l h g  sikt. Bestiimda utsa- 
gor om det existerande energiskatte- systemets fordelningsverkningar Zir emeller- 
tid inte mojliga utan empiriska undersokningar av effekterna PA inkomsternas 
kiill- och anvhdningssida. 

Nigra slutsatser 
Det finns alltsft goda skal till att fiskala energiskatter skall tas ut pft konsumtionen 
snarare h pft produktionen. Detta fdrfaller ocksd vara den slutsats som man 
kommit fiam till i SkattevSixlingskommitth och fmansdepartementets dQft fdl- 
jande utviirdering i Ds 2000:73. 

47 Kalla: Ds I 1977: IS (En unders6kning uford av Alf Carlig och Joyce Dargay.) 
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Analysen ovan ger ett argument till stod for siinkningar av energiskatter pA pro- 
duktionen. For det fdrsta skulle konkurrenskraflen fdr mhga  enskilda fdretag i 
Sverige &irkas. For det andra inneb& detta att marknaden skulle fungera battre. 
Adekvat prisinformation och rimlig fdrutsebarhet iir central fdr att aktorer i den 
privata sektorn skall kunna genomfora de mycket kapitalkravande och lhglivade 
investeringar som iir aktuella PA energimarknaden. 

Av ska  som vi utvecklar i skriften bor dock miljoavgifter ligga sb n h  Wlan som 
mojligt. DZirfdr bor sAdana avgifter, fdr n5irvarande koldioxidavgiften, svavelav- 
giften och kvaveavgiften, aven i fortsMningen kunna tas ut av foretagen. Det iir 
en man sak att de bor fdrfinas och knytas hhdare till beriikningar av utslappens 
effekter. Som fiamgitt av analysen ovan satter emellertid omfattningen av ut- 
slagning pb svensk botten av enskilda fdretag en g r h s  fdr hur h6gt sAdana avgif- 
ter kan sattas. Hoga ambitioner i den nationella miljopolitiken, jtimfdrt med vad 
som giiller i konkurrentlbder, kan allvarligt skada landets ekonomiska bas om de 
manifesteras i hojda produktionskostnader fdr fdretagen. 
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